
Roser Marcé és una dissenyadora que viu en parella i no té fills. És la creadora de la marca Born en 
Ribera by Roser Marcé.

A més dels estudis oficials reglats, de ben petita va mostrar un fort interès per la moda i va assistir 
a classes de tall i confecció. A la Universitat, es va decantar per estudiar art i especialitzar-se en 
pintura, doncs l’interessava tot allò relacionat amb els colors, les formes i les combinacions de tot 
plegat. Posteriorment es va especialitzar en disseny.

Empresa: Born en Ribera by Roser Marcé

La Roser crea la seva pròpia empresa l’any 1970, la firma Roser Marcé, amb moltes dificultats, 
fruit de la seva passió per la moda i el disseny. El naixement de la primera marca sorgeix de la seva 
motivació personal i de l’èxit comercial que va obtenir amb un encàrrec d’uns amics per dissenyar 
una col·lecció de roba de punt. 

Això fa que, aprofitant el canvi de mentalitat dels consumidors en la compra de la roba en aquells 
anys, que passa de la modista a la roba ja confeccionada, es decideixi a crear la seva empresa 
—Roser Marcé—, una de les pioneres del prêt-à-porter a Espanya. 

En els inicis va dedicar-se a dissenyar col·leccions de dona de gran qualitat, i més endavant va con-
tinuar amb col·leccions d’home i accessoris. La marca Roser Marcé va esdevenir un segell personal 
de línia i costura amb reconeixement internacional. 

Els anys setanta inicia l’empresa en el mercat nacional i entre el 1982-1983 es produeix una expan-
sió de la firma que surt al mercat internacional. La crisi econòmica dels anys 1992-1993 va fer ne-
cessària una reestructuració de l’empresa i va decidir apartar-se de les passarel·les per dedicar-se 
a allò que ella anomena una col·lecció càpsula. La filosofia d’un disseny innovador, portable i amb 

Roser Marcé 
(Sant Pere de Molanta, 1947)
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teixits i confecció d’alta qualitat no es perd, més aviat tot el contrari, introdueix un servei de disseny 
personalitzat en vestits per a ocasions especials i per a empreses, enfocat a un públic heterogeni 
però molt fidel a les seves creacions d’alta costura i prêt-à-porter. L’any 1997 crea finalment la nova 
empresa amb el nom de Born en Ribera by Roser Marcé. 

Evolució professional i personal

La motivació principal per esdevenir empresària, a més de l’interès per la moda, és la llibertat i au-
tonomia que li proporciona, en resum, la independència. 

Lluitadora nata, és un dels pocs creadors que ha aconseguit sobreviure a les diferents crisis, i la 
seva vocació des de la infantesa ha fet possible que porti més de trenta anys en el sector de la 
moda.

La necessitat de veure’s independent, lliure i autònoma, ja li ve de la seva família que també és em-
presària en el sector agrícola i que li va inculcar aquests valors com a fonamentals i, sempre li han 
fet costat en els seus projectes. D’ells va aprendre que s’ha de gaudir de la feina, sigui quina sigui, 
però que agradi. Es pot llegir en les seves paraules, extretes de l’anàlisi del discurs:

Jo vaig tenir una sort molt gran de tenir una família que sempre em van donar empenta per tirar en-
davant. Mai em van frenar el que jo volgués fer... i m’ajudaven, va no tinguis por, no passa res.

L’autonomia, que vol dir l’econòmica, el ser lliure, el poder decidir, el no dependre […] que dependre 
d’aquella persona, doncs potser tot això em va ajudar […] doncs jo el que haig de fer és ser lliure, 
fer una feina que a mi m’agradi...

La passió per la roba i per la moda va fer que s’atrevís a trencar motlles, en una època en què, per 
vestir, la majoria de consumidores tenien una modista que els feia vestits molt personalitzats, triant 
les teles i les formes que volien per als seus vestits. En canvi, a les botigues de prêt-à-porter, entra-
ven, s’ho emprovaven i, si era el cas, s’ho enduien.

Vam ser una sèrie d’empreses que vam trencar una mica aquella realitat que teníem que era la mo-
dista, i vam entrar amb el prêt-à-porter. Va ser molt dur perquè hi havia molt poques botigues.

[…] un avantatge: que hi havia una gran il·lusió per la roba. La gent començava a tenir ganes de 
vestir-se, de no haver de fer-se fer la roba, simplement trobar-la i emprovar-la, i si anava bé se l’em-
portava!

De la seva motivació per ser empresària en podem destacar les qualitats següents, sense les quals 
l’èxit no és possible: la lluita, la disciplina, el treball dur i l’exigència. 

El primer component que una persona necessita és aquest esperit de lluita i llibertat. De fer el que 
li ve de gust, perquè, si no es fa així, és impossible, vistos tots els entrebancs i les dificultats que 
hi hn per crear una empresa, has d’estimar molt el que estàs fent. I tenir moltes ganes de ser una 
persona independent, que no tingui pressions d’actuació […] que d’aquesta forma pots ser tu, que 
t’ho permet.

La lluita vol dir això... i també potser unes normes, i una disciplina de... de treball dur.
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Mai, mai, mai em dono per satisfeta. Sóc molt exigent amb mi mateixa, i amb tot allò que és meu. 
[…] Ho valores a posteriori. […] També haig de dir que l’exigència del dia a dia és molt important. Els 
èxits no vénen sols, i com que puc dir que els he viscut en uns moments determinats i en uns altres 
menys, doncs els he viscut.

L’evolució de l’empresa destaca per la necessitat del treball en equip, especialment de la seva 
parella i del seu germà amb qui ella es recolza. Tot i això, necessita un treball individual per tal de 
desenvolupar la seva creativitat, poder gaudir i deixar anar la imaginació. 

[…] és una professió en què tens moments que has d’estar sol, perquè, si no és així, no pots. Has 
d’estar sol […] perquè la imaginació llavors és molt gran, pots anar allà on vols.

[…] i del meu germà que ho hem fet junts, i tot això, a mi m’ajuda molt perquè a mi m’agrada... jo sóc 
una persona que m’agrada molt el treball d’equip. Però necessito un equip, jo, i ho trobo a faltar si 
no ho tinc. […] potser m’he envoltat de persones que han cregut en mi, els ha agradat aquesta feina 
i hem lluitat juntes. I en això, jo hi crec moltíssim.

L’evolució de l’empresa ha d’anar en consonància amb l’evolució personal, i això requereix una 
adaptació constant. 

A nivell personal molt creixement. […] El que passa és que t’has de saber conformar i adaptar-te a 
les circumstàncies.

La seva professionalitat i autoexigència fan que revisi i supervisi l’últim pas de la feina per tal de 
donar-hi el vistiplau i el darrer toc personal. Així ens ho explica: 

L’últim patró sempre el reviso jo abans de posar la sèrie a fer o donar una mida. I llavors, per què el 
superviso jo? Jo sé que perquè una peça es vengui depèn de com cau al primer moment. Perquè 
els dissenys tu ja els has fet, a la clienta si li agrada ja ha entrat al provador, però perquè surti del 
provador i se’n vagi amb la bossa hi ha un element indispensable i és que la teva peça caigui bé, i a 
això hi dono molt de valor […] tot un component de coses que compten i és aquesta lluita.

La Roser Marcé, com a empresària, vol donar responsabilitats, és a dir empowerment, i delegar 
tasques i responsabilitats a l’hora de supervisar, però es troba que el personal no sempre ho ac-
cepta.

Per força s’ha de donar, però jo més que donar m’agradaria que se la prenguessin ells. Per força 
l’has de donar perquè tu no pots estar a tot arreu. L’has de donar. Però hi ha moments que això et 
desespera. Perquè he tingut persones que l’han assumida molt bé, però d’altres que... avui hi ha una 
generació de gent molt estudiosa, molt intel·ligent, però que no saben treballar, no saben improvi-
sar en un moment determinat, en una negociació, necessiten que estigui tot planificat, programat i 
pautat.

Del seu treball i el seu producte destaquen la creativitat i la innovació. Es pot dir que la roba disse-
nyada per Roser Marcé té un segell particular que la identifica. Fa els dissenys que a ella li agraden, 
de línies netes, senzilles però amb un toc especial. Té uns colors preferits al marge de les tendènci-
es generals, els teixits són llisos, de bona qualitat i textura. La dedicació al disseny de les peces de 
roba és molt alta, hi dedica moltes hores. Es tracta de l’evolució d’un estil i de buscar coses dife-
rents. Per tal d’aconseguir la creativitat, ella plasma els seus alts i baixos emocionals que, algunes 
vegades, es tradueixen amb una insatisfacció personal envers el treball realitzat. 



Emprenedoria en femení: 12 històries de dones crack46

Però és un món que, és clar, és molt creatiu […] M’omple tant les meves hores […] la persona que 
és emprenedora o que vol pensar en una empresa, i sobretot si és del món creatiu, potser pot tenir 
un horari, però el món creatiu no en té mai prou, com més li dónes, més et dóna […] Llavors dius, ja 
he dibuixat una col·lecció, ja tinc una sèrie d’esbossos, però és que no pots fer una col·lecció tota 
de cop, és una col·lecció de molts esbossos, i de molts estats d’ànim. Els estats d’ànim són molt 
importants, perquè tu avui has dibuixat, vas un altre dia, tornes a la teva taula, perquè has de tenir el 
teu espai, i dius: no m’agrada gens això quin horror, l’estripes i tornem-hi.

Quant al creixement de l’empresa, el futur és il·limitat, i per tant la jubilació no està en la seva ment, 
ja que per ella treballar és gaudir i deixar volar la imaginació amb noves creacions. 

Treballo molt, sí, però jo no tinc aquesta sensació de treballar esclavitzada […] jo potser també per 
filosofia meva... la jubilació no sé què vol dir, no m’interessa, perquè, què faré si no és això?

Empresarialment, avui en dia és impossible fer planificacions en empreses de molts sectors, a cinc 
o deu anys, doncs els canvis constants i la complexitat de la globalització ho fan difícil, però s’ha de 
tenir en compte que en el món de la moda encara és més difícil planificar el creixement a terminis. 
En aquest món s’ha d’anar dia a dia, i temporada rere temporada. 

És que els deu o dotze últims anys, el meu sector i molts altres, cada dos anys hi ha hagut canvis i 
no podies dir això ho faig, ho programo així perquè en cinc anys arribaré aquí, no, perquè en cinc 
anys allò ja no serà vàlid.

Els punts forts de l’empresa, la capacitat de treball i d’innovació, el disseny i el patronatge, i la 
satisfacció de la feina ben feta li permeten poder-se diferenciar d’empreses competidores. I això li 
dóna una seguretat per continuar treballant de la mateixa manera. La Roser és una gran artista de 
l’alta costura i del prêt-à-porter, i això es tradueix en els seus dissenys. I com a empresària destaca 
l’entusiasme, la disciplina, l’exigència, el perfeccionisme i l’autoconfiança. En les seves paraules ho 
veiem reflectit així:

[…] el disseny i el patronatge són els punts forts, sí, segur, n’estic molt convençuda d’això. Sí que 
és una seguretat que tinc.

Quant als punts febles empresarials, destaca la improvisació amb la qual s’ha de treballar a causa 
de l’entorn econòmic actual. I sobretot la competència, marcada pels preus. Els punts febles com 
a empresària podríem dir que, al ser una persona molt creativa, són tota la part que fa referència a 
les finances, l’administració i la gestió. Aquí, però, té el suport dels familiars.

I els febles […] potser en aquests moments les circumstàncies amb què hem de treballar. […] amb 
la... com ho diria ara... la improvisació que hem de fer constantment davant les circumstàncies […] o 
sigui, hi ha un entorn econòmic que et condiciona moltíssim en el meu món. Una competència que 
et ve de fora, unes fabricacions que et vénen de fora que jo a vegades pel carrer veig aparadors, 
botigues, potser no del centre, sinó de zones de barris més perifèrics, i dius com aquest vestit s’ha 
pogut aconseguir a aquest preu?

Finalment, i com a conclusió d’aquest apartat, podríem dir que els valors de l’empresària en aquest 
cas estan presents al llarg de tot el seu discurs i, tot i estar en la mateixa línia que els de la resta 
d’empresàries, no per això els volem deixar de destacar: honestedat, compromís, vocació total, 
entusiasme, imaginació, autoconfiança, iniciativa, integritat, flexibilitat, qualitat i imatge. 



Sandra Masoliver està casada i no té fills. És la directora general de Comercial Masoliver, Comer-
cial Masoliver Portugal i LiberImport, que formen part de Masoliver Grup. 

La seva formació se centra en la gestió empresarial. És llicenciada en Administració i Direcció 
d’Empreses, Màrqueting i Relacions Públiques per l’Escola Superior Universitària d’ESERP a Bar-
celona. El quart any d’estudis el va realitzar en anglès per tal d’obtenir el Bachelor in Business 
Administration de la Universitat de Staffordshire, al Regne Unit. 

També ha realitzat cursos especialitzats de comerç exterior i lideratge i cursos orientats a propie-
taris d’empreses familiars. 

La seva experiència professional es va iniciar a l’empresa de la família, Comercial Masoliver, però 
va adquirir més experiència en diferents empreses arreu del país i a l’estranger. Així doncs va fer 
estades a Comercial i Serveis ALXE a Girona, Bauli Italia a Verona, i Targeting a Madrid. 

Quan torna a Comercial Masoliver passa per diferents departaments: comptabilitat, facturació, 
producció, vendes, compres, màrqueting i, finalment, direcció general. 

Empresa: Masoliver Grup

Masoliver Grup és un dels líders en el sector de la distribució de productes d’alimentació i begudes 
de qualitat a Espanya. Està formada per les companyies següents: Comercial Masoliver, Comercial 
Masoliver Portugal, Comercial Masoliver Cuba, LiberImport, i Beveland i Caribbean Dominican 
Distillers. 

Sandra Masoliver 
(Olot, 1978)
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Comercial Masoliver va ser fundada el 1979 per Ramon Masoliver inicialment com a distribuï-
dora regional de productes d’alimentació i begudes. La seva expansió nacional s’inicia als anys 
vuitanta, i als anys noranta ja té caràcter internacional. Aquest creixement fa que el 2000 neixi 
Comercial Masoliver Cuba, fruit de l’exportació iniciada els anys noranta. El 2002 continua l’ex-
pansió amb la instal·lació d’una filial a Portugal, anomenada Comercial Masoliver Portugal. 

LiberImport també neix els anys noranta fruit del pla d’expansió de Comercial Masoliver, per tal 
de comercialitzar a Catalunya marques de gran prestigi nacional. 

Beveland va ser fundada el 1994 i és la companyia encarregada de fabricar licors i destil·lats que 
es distribueixen al mercat nacional i internacional, en un total de 60 països.

L’últim projecte del Grup és Caribbean Dominican Distillers, una fàbrica filial de Beveland i ubi-
cada a Santo Domingo que té previsió d’iniciar l’activitat el 2012. 

Amb l’inici de la malaltia de Ramon Masoliver (el fundador de les diferents empreses i filials de 
Masoliver Grup) l’agost del 2008 i la seva defunció el 2010, la direcció de l’empresa passa als 
fills, que són la segona generació de l’empresa familiar. 

La direcció general de Comercial Masoliver, Masoliver Portugal i LiberImport queda en mans de 
la Sandra, i la direcció general de Comercial Masoliver Cuba, i Beveland i Caribbean Dominican 
Distillers, del seu germà Joel.

Evolució professional i personal 

La vinculació de la Sandra Masoliver al grup s’inicia als dotze anys, quan hi treballava els estius 
per tal de poder aconseguir diners per pagar-se una moto als catorze anys. Els estius ajudava 
en els departaments de facturació, comptabilitat i màrqueting. Per tant, es pot dir que la seva 
evolució personal ha anat paral·lela a la professional.

Tot i que va realitzar estades en altres empreses desprès dels seus estudis universitaris, sempre 
acabava tornant a l’empresa familiar. 

La seva incorporació definitiva es va produir quan va tornar de Madrid per entrar al departament 
de compres internacional, per suplir la baixa de la directora del departament, amb el suport 
aquell temps del director de compres de Catalunya. Amb la promoció del director del departa-
ment de compres de Catalunya a director de compres internacional, la Sandra ocupa el càrrec 
d’adjunta aquest darrer, fet que al treballar tant de temps junts adquireix molta experiència en 
compres, durant uns 5 anys en el nou càrrec. 

La planificació prevista era que passés posteriorment al departament de grans comptes (grans 
cadenes nacionals), però al produir-se la baixa del director de màrqueting per canvi de domicili, 
la Sandra s’incorpora al departament, on s’hi estarà quatre anys aproximadament. 

Mentre era al departament de màrqueting, juntament amb el seu pare, va realitzar viatges per 
adquirir experiència en vendes, negociació amb els grans comptes, reunions amb proveïdors de 
compres i va assistir a les fires internacionals per tal de no perdre el contacte. 
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Amb la malaltia del seu pare es va veure amb l’obligació de combinar les tasques de màrqueting 
i direcció durant el 2009, fins que va poder delegar totes les responsabilitats de màrqueting i 
dedicar-se de manera total i definitiva a la direcció de l’empresa a principi del 2010. 

El seu pare mor el 9 de juliol del 2010, quan la Sandra ja assumia el 100% de la direcció de 
l’empresa, des de feia aproximadament un any i mig.

Jo vaig agafar la direcció sense donar-hi massa voltes, la meva alternativa era sí o sí, tirar enda-
vant amb totes les conseqüències, la meva progressió a l’empresa havia de ser més lenta, amb 
una fase d’aprenentatge més llarga.

La manca de planificació de la successió va obligar els dos germans a buscar ajuda externa 
d’experts universitaris per tal de fer un pla de treball per organitzar la successió.

Al fer-se d’una forma bastant forçada i ràpida, van ser necessàries sessions de coaching, per 
ajudar-los a desenvolupar-se en els càrrecs de direcció, per tal de fer-ho amb la major eficiència 
i per afrontar els canvis que s’havien d’introduir a l’empresa.

Posteriorment han optat per la formació continuada, en lideratge, un programa per a directors 
propietaris d’empreses familiars, i altres cursos que fan en funció de les necessitats. 

El canvi més important ha estat —i encara és— la realització d’un pla estratègic a cinc anys 
vista, que s’ha iniciat el mes de maig i que finalitzarà el mes de febrer de l’any vinent. D’aquesta 
manera, els principals canvis realitzats a l’empresa al llarg de la successió són modificacions de 
l’estructura empresarial i un increment de la professionalitat mitjançant la formació i la planifi-
cació.

Un dels altres elements importants ha estat la creació de serveis compartits dins el Holding Ma-
soliver Grup: recursos humans; IT; qualitat; finances; màrqueting i, posteriorment, magatzem.

Cal destacar que, malgrat la crisi econòmica actual, aquest any l’empresa té previst superar el 
màxim de vendes històric de la companyia que va ser el 2008. L’any 2009 va ser l’únic any que 
van patir una davallada per la pèrdua d’un client molt important del mercat espanyol, i la pèr-
dua de la distribució de l’empresa d’importació número u en productes biològics. Però aquesta 
primera crisi es va superar amb la recerca de nous canals de venda per fer front a la primera 
pèrdua, i la segona aconseguint l’empresa número dos d’aquell mercat i iniciant una marca prò-
pia de productes biològics. Es pot llegir en paraules de la Sandra, extretes de l’anàlisi del seu 
discurs:

Ara, a poc a poc anem intentant desenvolupar marques nostres, pròpies, a part de ser distri-
buïdors en exclusiva de marques internacionals. El que és teu és teu, ningú t’ho treu, el que 
importes d’un tercer has de lluitar-ho sempre, amb un risc, si ho fas molt bé t’ho poden treure 
perquè es poden establir en el mercat, que ja ens ha passat, i si ho fas malament et poden treure 
la distribució, és un mercat en constant evolució...

Ha estat una empresa en la qual els beneficis s’han anat reinvertint per tal de poder engrandir 
el negoci, expandir-lo a altres països, i s’ha optat per estar en unes línies determinades de ne-
goci.
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Nosaltres no fem divisió de capital actualment, tot es reinverteix i aquí radica l’èxit de la com-
panyia. […] Fins a data d’avui tots els beneficis s’han reinvertit en el negoci per fer-lo créixer, i 
és clar, si aquest l’has de fer créixer has de concentrar els recursos. A mesura que l’empresa es 
consolidi podrem diversificar en noves línies de negoci i nous projectes personals...

Han tingut un interès especial en potenciar nous canals de venda com són els productes del 
canal food service que ells ofereixen a clients de l’hostaleria i a altres grans col·lectivitats com 
escoles i geriàtrics, que es diferencien de la resta pel seu posicionament mitjà-alt, així com els 
productes que es compren per impuls en cinemes, fleques, quioscos o vending, entre d’altres. 

On estem posant ara més esforços […] per intentar créixer és vending, impuls, càtering i col-
lectivitats, així com treballar en multimarca.

El futur de l’empresa passa pel desenvolupament del pla estratègic a cinc anys vista. En línies 
generals hi ha una aposta per l’entrada a nous mercats, el posicionament de marques estratègi-
ques i la incorporació de noves marques al portafolis de l’empresa. La Sandra té molt clars els 
seus objectius principals, però no deixa de banda la possibilitat d’obrir noves línies de negoci.

Llavors l’objectiu principal és fer créixer la companyia, per la part que em toca, consolidar i con-
tinuar incorporant primeres marques internacionals […] sempre hi ha oportunitats de mercat i, en 
una crisi, més, hi ha companyies que poden no estar contentes amb els actuals distribuïdors.

Estudien diferents possibilitats de diversificar a través de noves línies de negoci com podria 
ser una línia de cosmètica, de productes de taller biològics, de neteja, de productes refrigerats, 
entre d’altres, on la motivació principal sigui la diversificació i puguin obtenir així noves oportu-
nitats de negoci que els permetin no ser dependents d’un sol públic o canal.

Doncs el dia que tinguem un bon coixí ens agradaria fer...

També tenen en estudi altres tipus de negocis, com ara l’obertura d’un restaurant vinculat a 
l’activitat de la companyia, doncs tenen un alt grau de coneixement dels productes que distribu-
eixen i venen. Una altra possibilitat que es plantegen, fruit de la seva passió pel vi, és una petita 
bodega o quelcom per l’estil. 

Hi ha moltes coses que es poden fer dins la companyia. […] Si saps detectar oportunitats de 
negoci... o perquè és una realització personal, el cas és somiar, planificar i executar.

Els punts forts de l’empresa són l’alt nivell de professionalitat i l’alt nivell de coneixement de la 
distribució a escala nacional i internacional. També la fabricació d’espirituosos, amb marques 
pròpies, i la fabricació de marques blanques per a tercers, a escala nacional i també mundial.

Els punts febles han estat, en el passat, la manca de planificació i d’una estructura organit-
zativa forta. La forta personalitat i energia del fundador va dificultar fer els canvis necessaris i 
adaptar-se als nous requeriments empresarials. Era un constant funcionament del dia a dia, i 
com que els creixements eren moderats no considerava necessaris els canvis. Aquests canvis 
només es van poder dur a terme a partir de la successió, i es van redreçar amb la implantació 
dels elements bàsics del funcionament empresarial: protocol, consell d’administració, comitè de 
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direcció, planificació, la constitució com a holding d’empreses l’any 2009 i el fet de reunir en un 
sol departament la majoria de funcions de gestió i administració de recursos humans, finances, 
qualitat, IT, màrqueting i magatzem. 

Pel que fa a la Sandra, els seus punts forts són l’autodisciplina, l’entusiasme, les ganes de tirar 
endavant i d’innovar a l’empresa i les ganes d’aprendre (està contínuament en cursos d’apre-
nentatge). 

A més a més, cal remarcar que l’experiència de la malaltia del seu pare fins a la seva mort l’ha 
dotada d’una fortalesa envejable. La confiança en els membres de l’equip, el treball en equip i 
la transparència han contribuït a fer que els canvis a l’empresa hagin estat positius i acceptats 
per les persones que hi treballen. 

De punts febles en l’apartat personal de la Sandra diríem que no n’hi ha gaires, ja que, malgrat 
assumir la direcció com diu ella “sí o sí”, el fet de compartir el projecte amb el seu germà, de 
créixer en formació i també gràcies a l’assessorament adequat han fet que desapareguessin.



Sílvia Paneque està casada i és mare de tres fills. És la gerent de l’empresa familiar de taps de suro 
Vínico, amb seu a Extremadura.

La seva formació és diversa. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Girona i, 
posteriorment, va fer un màster en Direcció Tècnica d’Empreses també a la Universitat de Girona, 
i un màster en Qualitat a l’Institut Català de Tecnologia. 

També ha cursat estudis de normatives de qualitat i té la certificació per ser auditora IRCA. Altres 
cursos realitzats se centren en la gestió i l’administració d’empreses com control de costos, qua-
litat, fidelització, atenció al client, finances, habilitats directives, etc. 

La seva experiència professional s’inicia com a professora associada a la Universitat de Girona 
durant un parell d’anys, i posteriorment entra en el sector dels taps de suro com a responsable de 
qualitat de Comercial Surotap, SL, i desprès, com a directora tècnica d’Ecocork Tapón Natural, 
SL.

Empresa: Vínico Servicios del Embotellado, SL

Els inicis de Vínico es remunten a més de vuitanta anys enrere, quan la família Gruart es va iniciar 
en la indústria de la fabricació de taps de suro l’any 1925, amb l’empresa Gruart i Baus, a Cassà 
de la Selva. Poc després de la Guerra Civil es constitueix l’empresa Manufacturas Gruart SL, dedi-
cada a la preparació del suro i fabricació de taps, i que durant trenta anys dirigirà i impulsarà Ángel 
Gruart Déu, des de San Vicente de Alcántara (Badajoz), bressol de la indústria surera. Jorge Gruart 
Vila, fill d’Ángel Gruart, ha seguit vinculat a la indústria des dels anys vuitanta i ha desenvolupat 
altres projectes empresarials que continuen vigents en l’actualitat.

Sílvia Paneque 
(Llagostera, 1972)
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Vínico Servicios del Embotellado, SL és l’aposta de la quarta generació Gruart per poder dur a 
terme la fusió de la tradició surera, amb la modernitat i tecnologia que exigeixen els nous temps. 
Amb un enfocament molt tècnic, que conjuga l’experiència de dècades en la fabricació de taps 
de suro amb la nova oferta de solucions d’embotellament, posa l’accent en la qualitat i el servei 
als cellers.

Actualment l’empresa és propietat de la Sílvia Paneque juntament amb el seu marit.

Cal destacar que han elaborat el tap més car del món de l’edició limitada de whisky Chivas Royal 
Salute Whiskey 62 Gun Salute. 

Evolució professional i personal

Al finalitzar la seva etapa com a professora associada a la Universitat de Girona, la Sílvia entra a 
treballar en una empresa surera de Cassà de la Selva, on posa en marxa el laboratori i la direcció 
tècnica. Al cap d’un parell d’anys, l’empresa comença a anar malament i, finalment, tanca, i la 
Sílvia, juntament amb el seu marit Raül i altres treballadors, decideixen muntar una altra empresa. 
Introdueixen molts canvis, sobretot en la gestió empresarial, i neix aquest projecte.

El primer que van fer va ser traslladar l’empresa prop de la matèria primera, a San Vicente de Al-
cántara. Per fer-ho, la Sílvia va haver de traslladar-se durant tres anys a Badajoz, per tal de posar 
en marxa l’empresa a Extremadura. Els motius bàsics per aquest canvi de localització van ser els 
vincles familiars del marit allà, on la seva família ja havia tingut una empresa de taps de suro, i per 
tant continuaven els contactes familiars; i per raons empresarials ja que, d’aquesta manera, eren 
al costat de la matèria primera.

Un dels elements que diferencien l’empresa és que, després dels tres anys de posada en marxa, 
tota la gestió i direcció de l’empresa es fa des de Girona, amb un treball a distància, que implica 
viatges mensuals, reunions per videoconferència i una bona estructura organitzativa per tal de 
delegar. Això implica que la Sílvia sempre estigui amb el mòbil i l’ordinador al costat.

L’evolució de l’empresa està marcada per diferents etapes. La primera va del 2004 al 2006, quan 
creen l’estructura organitzativa i hi ha un canvi d’accionariat: marxen els socis amb qui van co-
mençar i es queden solament la Sílvia i el seu marit. La segona etapa va del 2006 al 2008, quan 
s’organitza racionalment l’estructura comercial de l’empresa. L’etapa que va del 2008 al 2010 
ha estat una etapa de consolidació, en la qual els esforços han anat en sentit de promocionar la 
imatge, la comunicació, la relació amb el client i la innovació. Finalment, a partir de l’any 2010, s’ha 
començat a crear el departament d’exportació, hi ha hagut un creixement elevat de les vendes, i 
és la tònica que es manté en l’actualitat. 

Per tant el futur de l’empresa va en el sentit d’augmentar la producció i la facturació. L’exporta-
ció s’ha iniciat en mercats propers com França i Alemanya, i també de la zona mediterrània com 
Croàcia i Jordània. Una vegada consolidades les exportacions dels mercats més propers, les 
previsions més futures apunten a iniciar relacions amb Amèrica del Sud i crear-hi petites fàbriques 
o delegacions. 

Un altre element clau per al creixement és la innovació amb més projectes de R+D, algun d’ells ja de-
senvolupat, com el marcatge per làser i d’altres que esperen l’obtenció del finançament necessari.
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Per tal de no dependre exclusivament d’un únic sector, volen incorporar altres productes relacio-
nats amb el sector vitivinícola i buscar noves aplicacions del suro.

En la recerca de punts forts i fent una avaluació de l’empresa s’observen com elements clau la 
qualitat i el control de la matèria primera i la innovació. La seva especialització en taps de qualitat 
mitjana-alta fa que no es vegin afectats pels taps sintètics i els de rosca. Un element a destacar és 
que la Junta de Extremadura s’ha implicat molt en el sector i han pogut aconseguir subvencions, 
informació, formació i participació en programes específics. En paraules de la Sílvia: 

Estem situats a San Vicente de Alcántara, que és el poble on passa el 80% del suro mundial, és un 
poble de 6.000 habitants. Control de la matèria primera i innovació. Diria que són els dos puntals.

Nosaltres, com que ens hem enfocat molt en el tap de qualitat de gamma mitjana-alta, no ens està 
afectant tant com altres empreses que tenien taps de gamma baixa que sí que els està afectant 
molt. I el tema aquest de la innovació al marcatge de làser també anava en aquest sentit de millorar 
una mica i fer-lo una mica especial.

En canvi, en els punts febles, es troben que han d’augmentar la seva facturació perquè encara no 
han arribat a la seva màxima capacitat productiva i, per aconseguir-ho, s’ha d’augmentar la xarxa 
comercial i l’exportació. 

I tant que n’hi ha... Hem d’augmentar la nostra facturació […] hem d’augmentar la xarxa comercial, 
hem d’augmentar l’exportació, perquè encara per nosaltres és un pes petit sobre la facturació total. 
Diversificar la facturació i augmentar-la. Primer perquè tenim capacitat productiva per doblar, o si-
gui que tenim recorregut. I segon, perquè ara mateix tenim un parell de clients que ens representen 
un pes molt important de la facturació i això sempre és arriscat.

Pel que fa a l’evolució personal i professional de la Sílvia, es pot dir que va entrar en el món de 
l’empresa com a empresària una mica per casualitat, ja que mai s’havia vist influenciada per una 
cultura emprenedora. Però ara veu que el món de l’emprenedoria és una bona solució per con-
ciliar la vida professional amb la familiar, encara que, a la primera, hi hagi de dedicar moltes més 
hores. 

Quan vaig acabar la carrera, no m’imaginava ni muntant un negoci ni fent res similar, de veritat. Em 
pensava que la meva projecció professional seria una direcció tècnica en una empresa de Girona.

Com que em vaig trobar amb l’aventura, la veritat és que... Sí que de tot el món de l’emprenedoria, 
el que m’agrada més és que puc compaginar molt bé la vida familiar amb la vida professional, i em 
permet... Treballo moltes hores, treballo moltes nits, treballo tots els caps de setmana des de fa no 
sé quants anys, però sí que em permet estar amb els meus fills.

En la seva avaluació personal com a empresària s’observen com a punts forts el seu aprenentatge 
per tal de ser resolutiva i tenir autoconfiança per poder prendre les decisions amb rapidesa. És 
una dona que té les idees clares i marca prioritats d’actuació. També destaca la seva capacitat de 
treball i temperament a través dels quals transmet confiança i esdevé líder, dirigint de manera molt 
propera les persones. Ha treballat sempre en tot allò que ha fet de manera íntegra i amb entrega 
total. Veiem com es poden il·lustrar les afirmacions fetes, amb les seves pròpies paraules, extretes 
de l’anàlisi del discurs:
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El que sí que puc dir […] he après amb tot aquest temps és a ser molt més resolutiva. Jo al principi 
abans de prendre una decisió hi donava mil voltes, ara he après a veure que hi ha urgències, que 
s’ha de decidir ja, i a prendre una decisió sense donar-hi més voltes.

Jo crec que tinc una gran capacitat de treball i els meus col·laboradors diuen que no em poso mai 
nerviosa per adverses que siguin les circumstàncies. Em veuen sempre tranquil·la, que transmeto 
serenitat.

Jo no em considero líder, però... Tant el meu marit com la gent que treballa amb mi diuen que sí. 
Però jo no m’hi veig, eh? No m’hi veig.

Sóc una persona molt pròxima, diuen que tinc les idees molt clares, també diuen, se’t veu ràpida-
ment que tries les prioritats i ens marques les prioritats, però sense situar-te en un pla superior.

Autoconfiança... Això sí, sí. Això sí que ho he anat aprenent. Quan tinc una idea clara, cap enda-
vant. 

Íntegra... Això ho era, això no ho he hagut d’aprendre, això he intentat fer-ho. 

Quant als punts febles, destaca la part més comercial, on ha necessitat un cop de mà per tal de 
poder evolucionar. No donava gaire importància a tot allò que feia referència a la comunicació i la 
imatge. No obstant això, encara que ella ho considera un punt feble, l’aprenentatge continu fa que 
ho vagi introduint com un element important per a l’empresa.

A nivell comercial també; clar, jo no tenia cap formació ni tan sols sensibilitat o ganes de... I això sí 
que el meu marit em va ajudar moltíssim. Ell és director comercial, ell va estudiar empresarials, ell 
té un altre tarannà […] vaig dir ‘m’haig d’espavilar’, i tot això sí que m’ha fet una evolució. 

La imatge potser és una cosa […] que potser no li donava importància al principi però que n’he anat 
aprenent, que és fonamental.

Per finalitzar l’apartat, i a manera de resum, podríem destacar que es tracta d’una persona tre-
mendament activa, amb un alt grau de positivisme, que afronta els problemes de forma resolutiva, 
que valora el fet de ser empresària, encara que mai s’ho havia plantejat, per poder combinar amb 
efectivitat la seva vida personal, familiar i professional. Com a trets característics bàsics diríem que 
aposta per la creativitat i la innovació empresarial, a més del treball ben fet, que compta amb un 
equip de persones a les quals pot donar empowerment i que és una persona amb gran capacitat 
de treball.



Georgina Regàs és una jubilada casada amb dos fills i tres néts. Va fundar el Museu de la Confitura 
de Torrent i cinc anys després de la seva creació va convertir-lo en una societat juntament amb Te-
resa Millàs —que va començar a treballar al museu el 2007— i en la qual també hi figuren els seus 
néts i la seva filla. És un clar exemple que l’edat no importa a l’hora de ser emprenedor. 

Va començar a treballar als divuit anys a l’Institut Amatller d’Art Hispànic; en aquella època poques 
dones anaven a la universitat. L’any 1952 va marxar a Anglaterra a estudiar anglès i després va 
treballar amb el doctor Trueta al Nuffield Orthopaedic Centre d’Oxford. El 1956 va anar a Viena a 
realitzar un projecte de restauració que finalment no es va dur a terme. 

A partir del 1968 va començar a treballar en l’àmbit de la gastronomia i l’hostaleria amb el seu ger-
mà, Oriol Regàs, fundador de mítics locals com el Bocaccio de Barcelona, entre d’altres.

Els seus inicis com a emprenedora se situen l’any 1979 amb l’obertura d’una empresa de menjars 
preparats i càtering, la Xarcuteria Barris, a Palafrugell, fins al 1982. El mateix any 1979 va crear 
Confitures Barris, una empresa dedicada a l’elaboració de confitures artesanes.

És autora d’una vintena de llibres de cuina, i col·labora regularment amb la revista Top Girona. Tam-
bé imparteix classes de cuina i de confitures en diferents aules gastronòmiques. 

Empresa: Museu de la Confitura

L’any 2004 neix el Museu de la Confitura, únic a Catalunya, fruit del seu entusiasme i interès per la 
conservació de les fruites. 

L’idea va sorgir arran d’un viatge pel sud de França i la visita al petit museu de la xocolata de Biar-
ritz; això la va fer pensar: Per què no un museu sobre la confitura? 

Georgina Regàs 
(Barcelona, 1932)
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L’elaboració de les melmelades va començar per la necessitat d’aprofitar les llimones del llimoner 
de la casa que té a Torrent. La necessitat es va convertir en passió, i va decidir muntar un obrador, 
tota la producció la venia a botigues i restaurants. 

La iniciativa i la posada en marxa del Museu de la Confitura va ser per l’interès de continuar després 
de jubilar-me, la fascinació per un nou projecte sense fer cap pla d’empresa o prospecció de mer-
cat, vaig ser inconscient i m’hi vaig llençar de cap sense saber massa què en sortiria. La gastronomia 
és part de la nostra cultura i les confitures formen part d’aquesta cultura que crec que cal preservar, 
potser aquesta idea va ser un motiu fonamental.

La il·lusió ha fet que el museu continués amb les portes obertes malgrat que els dos primers anys 
no es va guanyar res, i que al llarg dels cinc anys següents comencessin tot just a cobrir despe-
ses. 

Actualment, en el seu obrador s’elaboren més de 140 sabors de confitures, melmelades i gelees.

L’any 2010 Georgina Regàs va guanyar una medalla d’or amb una melmelada de cumquat (taronja 
nana), i el 2011, una de coure per la melmelada de taronja amarga, en el World’s Original Marmalade 
Festival de Cumbria, al nord-oest d’Anglaterra.

Evolució personal i professional

L’embrió de l’empresa, el trobem en aquesta frase extreta del seu discurs, on explica què podia fer 
amb les llimones del seu llimoner: 

Jo vaig començar a fer melmelades gràcies al llimoner, estava molt ficada en temes gastronòmics, 
m’agradava i m’interessava però mai havia fet una melmelada o una confitura, una amiga anglesa 
em va donar una recepta i aquesta transformació màgica de la fruita em va seduir... A partir de les 
llimones desprès ja no vaig parar, la casa era gran i vaig muntar-hi l’obrador i tota la producció es 
venia a botigues i restaurants. Això va durar fins que em vaig jubilar de la meva feina i també vaig 
plegar de les confitures. Va ser en aquest moment que va sorgir la idea del museu. 

L’esperit emprenedor de la Georgina està marcat especialment per l’experiència obtinguda al costat 
del seu germà tant en l’esfera professional com personal. 

Dels meus germans, i d’una manera molt directa del meu germà Oriol, vaig aprendre que la vida és 
una aventura, que la curiositat ens obre les portes a un món fascinant, que hem de ser honestos en 
el treball, generosos amb les propostes dels altres, però sobretot em va ensenyar que quan vols por-
tar a terme un projecte, si ho desitges ardentment, sempre ho aconseguiràs. Ell no era un financer, 
era un promotor nat, treballar amb ell va ser realment fascinant, uns anys creatius. 

La seva motivació més important passa per fer allò que li agrada i la fa feliç. I quan té ganes de fer 
una cosa, simplement la fa, encara que no sàpiga què en sortirà.

En els inicis del museu destaca la col·laboració d’un amic, Jani Figueres, que li deixa un local per tal 
d’ajudar-la a embarcar-se en el nou projecte. La conversa amb l’amic va ser: 

No tens cap local? I per a què el vols? Per muntar-hi un museu de la confitura. Vols dir que et gua-
nyaràs la vida? Ell era un constructor, i vendre un pis no és vendre un pot de confitura. No ho sé però 
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potser em divertiré més. I la veritat és que em va ajudar molt, en moltes coses començant perquè els 
dos primers anys no em va cobrar lloguer, li devia fer gràcia. També en Pere Castells, responsable 
del Departament de Recerca de la Fundació Alicia, em va obrir la porta a la ciència de les confitures, 
aquest va ser un pas molt important en el procés d’elaboració.

Personalment, la Georgina destaca per la seva eterna curiositat i les ganes de fer moltes coses. 

Suposo que sí que he estat molt curiosa, tinc curiositat, m’embarco fàcilment en una idea, em costa 
dir que no, sempre amb una mirada positiva, encara que molts cops no surt bé el que volies...

Ha estat una persona molt treballadora tota la seva vida, inquieta, que ha buscat nous camins i 
nous projectes. Com a empresària, cal destacar-li tota una sèrie de valors com l’autoconfiança en 
el producte que elabora, la integritat per fer les coses ben fetes.

Una de les premisses ha estat, sempre que ha estat possible, comprar la fruita directament als 
productors per tal de pagar un preu just, donar vida als agricultors de la zona, fer el producte d’una 
qualitat extrema i oferir dia a dia nous productes, amb combinacions de fruites i verdures molt inte-
ressants. No cal dir que, amb 140 varietats de confitures, s’ha de tenir molta imaginació... 

Però la imaginació surt treballant.

A més a més, al seu museu-botiga ven productes artesanals d’alimentació i d’altres productes fets 
per cooperatives de persones amb dificultats d’inserció laboral. 

Altres elements que cal destacar són la iniciativa —tal com ja s’ha pogut observar anteriorment—, la 
cooperació i el treball en equip, sense el qual no es veuria amb cor de continuar endavant. La seva 
professionalitat i el seu esperit treballador i emprenedor queden reflectits al llarg de tot el discurs.

Tot això és el que trasllada a les feines que fa, i cal destacar com a punts forts la creativitat, la in-
novació i la qualitat.

Crec que hem aconseguit un producte de qualitat, tinc el convenciment que si intentes fer una cosa 
ben feta mai aconseguiràs el màxim però, si intentes fer un 10 sortirà un 7, si et conformes amb un 
7 et sortirà un 5, això es el que passa.

Assenyala que, a una certa edat, és més fàcil decidir-te a fer el que més t’agrada: 

No sé... jo crec que quan tens ganes de fer una cosa, si l’has de fer, la fas. Suposo que jo, als qua-
ranta anys, no hagués creat un museu, no m’hagués atrevit […] ara, si m’hagués equivocat hauria 
tancat i s’ha acabat.

La sensació final del discurs és la d’una persona que al llarg de la seva vida ha fet infinitat de coses, 
que ha treballat en diferents camps i que, de tots els llocs i de totes les feines, n’ha aprés alguna 
cosa. Els anys passen, però té la mateixa vitalitat i la mateixa il·lusió per iniciar i continuar treballant 
en allò que realment l’omple i la fa feliç. Exemple d’emprenedora nata i entusiasta.



Maria Assumpció Saurina, casada i mare de vuit fills, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat de Barcelona. Va fer els cursos de doctorat a la Universitat de Barcelona, és metgessa 
APD per oposició, metgessa d’empresa per la Universitat de Barcelona i metgessa estomatò-
loga per la Universitat de Barcelona, especialista en ortodòncia, màster en la Tècnica Damon 
d’ortodòncia, especialista en medicina estètica, i màster amb qualificació d’excel·lent cum lau-
de en Medicina Cosmètica i de l’Envelliment per la Universitat de Barcelona. Actualment és la 
directora mèdica de la clínica que porta el seu nom, Clínica Saurina. És una clínica innovadora 
que incorpora les dues especialitats, dental i medicina estètica. Per tant, a més de metgessa, és 
empresària.

La seva formació acadèmica se centra en la medicina: d’una banda l’activitat de dentista està 
avalada per l’especialitat mèdica d’estomatologia; realitza totes les tasques relacionades amb el 
món dental, implants dentals, pròtesis, periodòncia, endodòncia, radiologia, cirurgia bucodental i 
ortodòncia, en la qual està especialitzada. En l’especialitat d’ortodontista, practica la tècnica arc 
recte de Roth, la tècnica Invisalign i la tècnica Damon, de la qual n’ha realitzat el màster. De l’altra, 
l’activitat de metgessa d’estètica està avalada per les diplomatures universitàries de Medicina 
de l’Envelliment, i també de Medicina i Cirurgia Cosmètica, així com per la titulació de Màster en 
Medicina Cosmètica i de l’Envelliment de la Universitat de Barcelona. Té la titulació de tècniques 
làser de la Clínica Planas, en dieta proteïnada (Pronokal).

És membre de la Societat Espanyola de Medicina i Cirurgia Cosmètica, de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears, del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i de la 
Societat Espanyola d’Ortodòncia.

Maria Assumpció 
Saurina Canals 
(Girona, 1957)
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Empresa: Clínica Saurina-Clínica dental i medicina estètica

El 1985 inaugura una clínica dental a Arbúcies, i la Clínica Saurina neix l’any 1988 com a clínica 
dental. 

La clínica incorpora les tecnologies més capdavanteres i les tècniques més innovadores, així com 
la formació d’un equip mèdic escollit, que permet donar els serveis dentals més avançats i es-
pecialitzats. A l’equip hi ha una endodontista, una periodontista, un cirurgià, un implantòleg, un 
anestesista, una fisioterapeuta especialitzada en fisioteràpia de l’articulació temporomandibular i 
higienistes. La doctora Saurina, com a ortodontista i com a generalista, és qui diagnostica tots els 
malalts que arriben a la seva clínica i els ofereix assessorament global.

L’any 2007 es crea la part de la clínica de medicina estètica fruit del seu interès per aconseguir 
unir els resultats dentals amb l’estètica facial. La doctora Saurina és qui fa els diagnòstics i l’as-
sessorament dels pacients, així com els tractaments de rejoveniment facial i corporal, d’atenuació 
d’arrugues, de volums, d’esclerosi de varius, de làser, la dieta proteïnada i el test d’intoleràncies 
alimentàries. A l’equip mèdic hi ha una cirurgiana plàstica, una implantòloga capil·lar i un ginecò-
leg.

La unió de les dues especialitats ajuda a realitzar un diagnòstic integral multidisciplinari que per-
met orientar i desenvolupar les tècniques més adequades a fi d’aconseguir resultats funcionals i 
estètics globals i donar la solució més satisfactòria al pacient. 

Evolució personal i professional

Ha estat sempre una persona amb moltes inquietuds i molt treballadora, molt il·lusionada, sempre 
en la recerca de nous productes o serveis per millorar la qualitat de vida i l’estètica de les persones 
que van a les seves consultes.

La seva vocació per la medicina es manifesta de molt petita:

Era molt petita que ja sabia que volia fer medicina.

Les seves experiències laborals li obren els ulls a fer coses noves, per tal de poder-se autorealitzar 
com a professional i com a persona. En el seu discurs veiem una constant inquietud per fer coses 
noves, amb noves idees, i fa l’impossible per poder-ho fer.

M’agrada fer una mica el que vull, sense posar límits a la imaginació, organitzar, idear coses noves. 
Mantenir sempre la il·lusió en tot el que faig.

La doctora Saurina combina el treball a la clínica amb estudis constants per oferir als pacients les 
últimes novetats contrastades.

El fet de poder incorporar l’estètica facial a la clínica li ha permès fer uns acabats estètics molt 
bons unificant els coneixements de les dues especialitats.

Agraeixo poder tenir les dues especialitats, dental i medicina estètica, ja que em donen una visió 
de conjunt del pacient, les dents i la cara formen una unitat inseparable.
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Per dur a terme les dues especialitats va creure necessari tenir-les juntes per poder-les controlar 
i servir personalment, i separades per tal que es respectés la intimitat del pacient. Així doncs, va 
muntar la clínica dental a la primera planta i la medicina estètica, a la segona, amb entrades sepa-
rades però les dues plantes comunicades per dins.

Com a resultat de totes aquestes innovacions, va haver de contractar personal especialitzat i un 
equip de treball que, sota la seva supervisió, pogués fer totes les tasques que es necessiten per als 
serveis requerits. Per tant, l’empresa destaca per un equip de treball professional, en el qual delega 
diferents tasques de la clínica, però sempre supervisa ella el treball realitzat. Per tal d’estar sempre 
al dia, ofereix la possibilitat de formació continuada a tot el personal en les noves tècniques. De 
vegades, la formació la fa ella mateixa, doncs abans ja s’ha especialitzat en el tema en qüestió. 

La idea […] aquesta de formació per a mi és molt important. A part jo he gaudit creixent i formant-
me, m’agrada saber i penso que això els ha de donar un altre aire. No només el de treballar cada 
dia, sinó gaudir treballant cada dia i dominar noves tècniques. Jo quan vinc d’algun congrés sem-
pre els explico el que he vist, el que he fet, i això els agrada.

Com a punts forts, es veu que la prioritat de la Clínica és fer una feina molt ben feta, i la docto-
ra Saurina en dóna exemple, buscant la manera de dominar totes les tècniques i els serveis en 
un grau màxim que suposa un plus afegit als pacients. Aquesta manera de treballar atrau nova 
clientela, doncs tenen la tranquil·litat que la informació amb total sinceritat i transparència és un 
element clau de professionalitat i serietat dels professionals de la clínica.

La responsabilitat nostra és que quan una persona entra aquí […] i et comenta un problema que té, 
el que a ella li agradaria tenir diferent, […] la teva obligació és dir-li de quina manera allò quedarà bé 
i quines possibilitats té, però ella decidirà.  

Aquesta sinceritat queda encara més palesa en la frase que segueix extreta del seu discurs:

Aconsello el que penso, el mateix que faria per mi.  

Personalment, la doctora Saurina destaca per la seva voluntat d’estar sempre al dia, la seva ment 
analítica i estructurada repercuteix en la clínica amb una innovació constant. 

M’agrada no posar límits a la imaginació, millorar l’autoestima del pacient, que torni a tenir ganes 
d’arreglar-se, de sortir, de viure... És apassionant. Tinc inquietud per rebuscar les últimes novetats i 
poder-les oferir. M’agrada fer el que m’il·lusiona, tant en el terreny humà com professional.

Professionalment, el punt feble de la clínica, com en moltes empreses, és el capítol del personal. 

Com a punt feble: el personal. Crec que és el més difícil de totes les empreses. Trobar personal 
preparat i que s’impliqui, i que tingui llarga estada a la clínica.

Generalment és el problema de la majoria de les empreses en què hi ha una cap que té un esperit 
molt innovador, treballador, amb un alt grau d’exigència personal que trasllada a la resta de perso-
nes del seu equip; però, de vegades, el grau de motivació és diferent.

Per finalitzar aquest apartat, i com a resum, podríem dir que estem davant d’una gran professional, 
amb un alt nivell d’exigència, capacitat d’innovació en serveis i productes, entusiasme i il·lusió per 
tot el que fa.



Judith Viader Codina va néixer a Girona l’1 de juliol del 1968. Després de l’etapa de l’educació obli-
gatòria, el 1985 es va traslladar a Barcelona per cursar COU a La Salle Bonanova. Un any després, 
el 1986, va iniciar la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses a ESADE.

Com a finalització del màster amb intensificació en Màrqueting, va treballar durant l’any 1991 en la tesi 
final de carrera sobre la concentració de la gran distribució. Alberto Gimeno, professor d’ESADE, va 
ser el seu director, el qual posteriorment es va incorporar a Frit Ravich, SL com a director general.

En acabar la llicenciatura, la Judith es va incorporar com a responsable del departament de màr-
queting de Frit Ravich, SL, on, com a primer repte, va formalitzar l’estratègia inicial aplicant les 
millors pràctiques de les empreses de consum de més reconeixement. Posteriorment, i sense 
abandonar el lideratge d’aquest departament, a poc a poc va anar assumint diverses funcions en 
altres àrees, fins que el 1997 va assumir la direcció general substituint Alberto Gimeno i constatant 
el relleu generacional en la gestió.

Després de la consolidació al capdavant de l’empresa, darrerament la Judith ha vist reconeguda 
la seva tasca: ha estat finalista del XV Premi Emprenedor 2010, organitzat per Ernst & Young amb 
el suport de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa (IESE) i BNP Paribas, i ha estat guardonada 
en la XIV edició dels Premis a la Dona Emprenedora, organitzat per la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. A més, també ha 
estat reconeguda amb el Premi a la Comercialització.

Empresa: Frit Ravich, SL

El projecte de Frit Ravich es va iniciar en un garatge a Maçanet de la Selva (Girona) el 1963. Va ser 
idea de quatre amics, entre ells, Josep M. Viader i Alegria, pare de la Judith. En aquell moment, 
Viader era propietari d’una granja de pollastres i durant els estius servia al sector hoteler, amb la 

Judith Viader 
(Girona, 1968)
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qual cosa ben aviat va poder combinar la venda dels dos productes: els pollastres i les patates 
xips. Però aquest mercat era insuficient a l’hivern, i de mica en mica es va introduir primer al món 
del fruit sec i després al de les llaminadures.

Val a dir que el nom de Frit Ravich és fruit, d’una banda, de la casualitat, i de l’altra, de topar cons-
tantment amb les negatives del Registre de Marques. Finalment, i gairebé per avorriment, els socis 
van unir la paraula frit, molt vinculada al seu producte, amb Ravich, el nom d’una masia propera.

En aquella època va néixer la Judith, i al cap de poc temps el seu pare va deixar la feina que tenia 
aleshores per abocar-se a l’empresa. En poc temps va assumir la màxima responsabilitat i va inici-
ar la tasca de comercialització fora de l’establiment propi, amb rutes de repartiment amb una fur-
goneta. Com a procés natural, entre el 1973 i el 1978 en Josep i la seva esposa, Rosa Codina, van 
comprar la participació de la resta de socis capitalistes i van formalitzar la constitució mercantil de 
l’empresa, anomenada inicialment Productos Frit Ravich, SL, amb un capital social d’1.190.000 
pessetes (7.152 €).

Un cop consolidat el creixement provincial, entre el 1985 i el 1990 es van anar obrint delegacions 
a Catalunya, i el 1991 la facturació es va situar en gairebé 14 milions d’euros. En aquella època, 
la Judith va finalitzar els estudis i es va incorporar al negoci familiar. Aleshores es van establir les 
bases per a la reorganització de l’estratègia comercial de la companyia continuant la tasca que 
havia iniciat el seu pare. Els motors del canvi van ser tres: l’expansió nacional, la potenciació de la 
línia de distribució i el desenvolupament de nous productes.

Actualment, Frit Ravich, SL és l’empresa de més volum estatal en distribució de llaminadures i de-
senvolupa la producció pròpia de patates xips, snacks, patates casolanes i fruits secs comercialit-
zats sota la seva pròpia marca, que ofereix més de 650 referències. També comercialitza més de 
2.150 referències de llaminadures i altres productes aprofitant la pròpia xarxa comercial, formada 
per més de 330 persones, que dóna cobertura a tot el territori nacional i exporta aproximadament 
un 2 % de la producció.

Situada a Maçanet, l’empresa disposa d’una planta de 27.000 m2. En aquestes instal·lacions, que 
daten del 1996 amb ampliacions posteriors, té lloc la producció, i des dels magatzems, ubicats a 
la mateixa planta, es preparen les comandes i es distribueixen a tot el país en 24 hores. L’exercici 
2010 es va tancar amb una facturació superior als 122 milions d’euros.

Evolució professional i personal

La vinculació de la Judith a l’empresa és completa. Ja en la infància, durant els caps de setmana 
ella i el seu germà Albert acompanyaven el seu pare en el repartiment, i marxaven de vacances a 
localitats on hi havia proveïdors, per aprofitar el viatge. Posteriorment, en l’adolescència, la Judith 
va col·laborar a la fàbrica durant els estius, i un cop acabada la carrera la dedicació ha estat total i 
ha culminat amb el relleu generacional del seu pare al capdavant de l’empresa.

La seva aposta estratègica en incorporar-se va ser un encert, i la seva determinació pel canvi va 
esdevenir un dels punts forts de la gestió:

> Expansió nacional per obtenir volum de compra davant dels proveïdors i assegurar cobertura 
geogràfica, i així poder oferir un assortiment homogeni als grups organitzats, a les cadenes de 
distribució, amb presència regional i/o nacional, cada vegada de més pes.
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> Potenciar internament la innovació.

> Passar de ser només productors a ser també distribuïdors amb fàbrica.

Però aquesta evolució no hauria estat possible sense el compromís de tot l’equip humà. Actual-
ment més de 700 persones, de les quals més de 120 fa més de deu anys que hi treballen, formen 
Frit Ravich, i molts van començar de ben joves. Porten el nostre ADN a la sang, diu la Judith. 

Un altre element positiu ha estat la valentia per sortir a l’estranger, davant un món cada cop més 
global.

Donat el nostre volum de negoci, vàrem prendre la decisió d’anar directament a conèixer els pro-
ductors locals i així poder establir relacions comercials a llarg termini basades en la mútua confian-
ça. Actualment comprem en origen a més de 12 països: Xile, els Estats Units, l’Argentina, Austràlia, 
la Xina, Turquia, França, Israel, Sud-àfrica, l’Índia... 

Tot i així, la Judith reconeix que sempre hi ha recorregut per la millora i que res és blanc o negre, 
la informalitat i confiança en el tracte entre el col·lectiu humà de l’empresa, tot i que permet molta 
flexibilitat i una presa de decisions molt ràpida, també comporta reticències a l’hora de formalitzar 
i establir procediments interns de treball.

Tornant al present, quan apareix la paraula crisi la Judith reconeix que, afortunadament, el sector 
de l’alimentació no és dels més sensibles:

El nostre sector és un negoci de marges baixos però més estables que d’altres. 

Tot i això, identifica canvis en els hàbits de consum en aquests darrers anys, durant els quals l’em-
presa ha intentat respondre amb enginy: formats més petits, canvi d’assortiments amb productes 
més econòmics... Per això, la Judith pensa que també és un moment d’oportunitats, i que, més 
que mai, cal ser emprenedor i apostar pel futur:

Fruit del pla estratègic quinquennal 2011-2016, s’ha determinat que les xifres de creixement pre-
vistes fan necessària una nova ampliació de les nostres instal·lacions. Aquest projecte, ja en curs, 
preveu una inversió de 15 milions d’euros en la construcció d’una nova plataforma logística annexa, 
amb 17.000 m2 de capacitat i amb nous avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar servei i co-
bertura a les necessitats actuals i poder emprendre els nostres plans d’expansió.

Com a empresària, la Judith és una emprenedora valenta amb una gran capacitat de treball i molta 
dedicació a la feina. Destaquen el seu compromís social i el respecte per la igualtat de gènere. En 
aquest sentit, en el discurs pronunciat el passat juny amb motiu del lliurament dels Premis Fidem, 
la Judith va dir:

Lluny d’entendre aquest premi com una honorança personal, entenc aquest guardó com una ma-
nifestació pública dels reptes que el segle xxi encara ens depara, en la lluita per la igualtat i per 
col·locar les dones en el lloc que mereixen, atenent a la seva contribució històrica tant social com 
econòmica.
 
Moltes de les guardonades hem estat afortunades amb l’oportunitat de fer de l’empresa familiar 
iniciada pels pares, marits o d’una idea pròpia, un projecte propi en expansió, on un gran equip 
humà treballa, compromès i amb il·lusió, per assolir cada dia millors resultats.
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No obstant això, no totes les dones tenen encara oportunitats com la nostra, i aconseguir-ho de-
pendrà de la profunditat i solidesa del convenciment que tinguem com a dones, tant individualment 
com col·lectivament, i de l’esforç per transmetre eficaçment aquesta certesa a les administracions i 
a la resta de la societat. Això implica que les dones ens hem d’esforçar per ressaltar la nostra vàlua 
i actuar col·lectivament amb aquesta finalitat.

Capacitat de lideratge, delegació, flexibilitat, integritat o impaciència són trets que caracteritzen la 
Judith en el dia a dia. Però confessa una debilitat: 

Jo vaig fer màrqueting i m’agrada, és la meva distracció i m’agrada participar activament en les de-
cisions operatives del departament, tot i que no apareguin en el manual de funcions d’un director 
general.

Pel que fa a l’empresa, podem dir que els punts forts són tant els profunds canvis que han produït 
en el món de la distribució com la innovació constant. Són els distribuïdors de patates, llaminadu-
res i snacks més importants, i garanteixen un servei les 24 hores. 

La política d’anar endavant, de buscar nous productes, noves maneres de fer la gestió i una bona 
organització han estat els elements més importants perquè l’empresa, en moments de crisi, hagi 
reaccionat amb rapidesa, mitigant els efectes negatius que se’n podien derivar.  

Per concloure, podem resumir els punts clau de l’èxit del projecte que lidera: una combinació 
d’esperit de treball, voluntat, innovació i un xic de sort, a fi d’aconseguir oferir sempre al client un 
servei de qualitat. Aquestes han estat les premisses que els seus pares van tenir sempre presents 
i que han transmès a la segona generació de l’empresa.
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3.3 Descripcions d’un dia qualsevol de les emprenedores  
 entrevistades

Cal apuntar en primer lloc que, normalment, no hi ha un dia tipus. És a dir, moltes vegades són a 
l’empresa, però sovint són en un viatge de feina, en reunions dins i fora del seu lloc de treball físic 
i, per tant, resulta difícil poder dir exactament com és la seva jornada habitual. 

Tinc horaris variables, no faig sempre el mateix, i m’agrada canviar-ho també.

Per començar no tinc dies iguals. Afortunadament no tinc dies iguals, perquè em moriria.

Per tant, no hi ha cap dia igual, per més que tu et plantegis un dia més o menys, és molt difícil... És 
que jo crec que no n’hi ha cap d’igual, us ho dic molt seriosament.

Hi ha bàsicament dos tipus de dones emprenedores: les que tenen criatures que encara són peti-
tes, i les que no en tenen o ja tenen els fills grans. 

Les primeres intenten combinar la vida professional amb la familiar i donen moltes vegades priori-
tat a la darrera. Això implica molta organització familiar i professional per combinar les dues coses. 
Intenten sobretot poder estar amb els nens a les tardes dels dies laborables sempre que la tipolo-
gia d’empresa ho permeti, i treballar els caps de setmana quan la parella s’encarrega dels nens. 

Si no és possible passar les tardes amb els nens, intenten buscar la forma per dedicar-hi el màxim 
de temps els caps de setmana. Quan es donen aquestes circumstàncies, han de treballar els caps 
de setmana o bé a hores intempestives com pot ser a la nit o a primera hora del matí. Aquestes 
dones necessiten sempre l’ajut i el suport de la parella, d’algun altre familiar o d’una persona ex-
terna que els doni un cop de mà. Vegem algunes de les frases extretes de l’anàlisi del discurs que 
ens ho il·lustren:

La conciliació és complicada, depèn de la situació i l’ajuda que tinguin. Jo, gràcies a Déu, tinc una 
ajuda a casa i hi ha gent que té els seus pares o tenen no sé què.

Jo, per exemple, amb el meu primer fill ho vaig passar fatal, me’n recordo. Perquè era el principi 
d’arrencar la botiga i tens uns remordiments... I el primer fill... Et sents malament perquè estàs tre-
ballant, quan no estàs treballant et sents malament perquè no estàs treballant. I unes menjades de 
tarro que tenia... Contradiccions... I al final, arribo on arribo i ja està. No puc fer més. […] Ara amb 
la nena he fet una evolució […]. De veritat, sembla una tonteria, jo crec que m’ha obert una mica 
els ulls... Intento gaudir el dia a dia, de tot, de la meva feina i la nena. I també crec […] que si un dia 
no l’he vist gaire em dono un dia de compensació. M’agafo un dia per a ella, i aquell dia no vinc a 
treballar. I és genial poder-ho fer.

Llavors sí que de 6 a 9 intento estar només pels nens.

...I desprès a les 6 de la tarda, el passo a recollir jo. […] Si no puc jo, hi faig anar la seva àvia, o se’n 
va amb algun amic o així, per fer temps fins que jo arribo a recollir-lo, […] llavors aquí sí que s’ha 
acabat ja l’empresa. Dilluns, dimarts i dimecres... 

Aquelles que no tenen criatures, o les tenen ja grans, canvien aquesta vida familiar per la vida 
social, encara que tenen la família present en tot moment. Aquesta vida social es combina amb 
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la realització d’activitats d’oci i esportives, i les relacions socials. Una d’elles aprofita els caps de 
setmana per viatjar per feina, o per plaer, o de vegades tot alhora. 

Tinc la sort que la família és comprensiva, tant els fills com el marit, que saben que estic totalment en-
tregada a l’empresa, però tampoc vull que sigui una obsessió, i també tinc vida fora de l’empresa.

Normalment els diumenges a la tarda m’agrada ser-hi una estona, […] m’agrada perquè em ve tot. 
Per davant tinc tota la setmana.

Jo tinc molt clar que, a diferència del meu pare que tot era feina, ell no tenia vida fora de la feina ni 
aficions ni res, jo i el meu germà intentem tenir la part personal.

M’agrada molt sortir a fer el cafè […] Quedo amb amics […] El tema de les relacions personals el 
considero absolutament bàsic en la meva feina.

Una altra similitud és que gairebé totes necessiten unes hores específiques per concentrar-se o 
treballar amb tranquil·litat, algunes al matí i d’altres a la nit. Això es dóna sobretot en aquelles que 
necessiten fer tasques creatives: disseny, pensar en nous productes…

Sóc persona de llevar-me d’hora, quan haig de treballar sóc partidària de fer-ho a les 5 del matí. 
Llevar-me i treballar dues hores al mati, m’agrada molt. […] Jo, per exemple, em llevo d’hora, 
m’agrada veure com es fa de dia, tinc un esperit tan i tan fort en aquells moments que em menjaria 
el món.

...I llavors de 10 a 2 faig una altra tanda de treball. […] intento fer la feina de concentració.

...Desprès treballo un parell d’hores a casa sola. Això també em permet d’endreçar-me, de col·locar-
me, i desprès, aquí, bàsicament la meva feina és estar reunida...

En l’àmbit professional, gairebé totes destaquen per la supervisió a primera hora del matí de la 
planificació del dia, així com un repàs del dia anterior. Això es repeteix, en alguns casos, al final 
de la jornada: revisió i planificació del dia següent. En altres casos, aprofiten aquests moments de 
planificació per observar la setmana pròxima. Com a curiositat cal destacar l’ús que fan gairebé 
totes de l’agenda tradicional de paper i no electrònica. 

...I desprès obro, he tornat a l’agenda tradicional de paper, que és allà on veig tot el que tinc el dia 
i la setmana. Perquè ja no la miro només el dia, ja la miro pel dia abans […] m’he acostumat a fer 
un exercici mental del dia abans, i sempre intento veure què vaig fer malament i què puc millorar. I 
el dia abans, com que ja ha passat, em permet fer l’examen de consciència. […] Miro el dia que em 
toca, desprès l’endemà i desprès una vista general de la setmana. 

Repasso, els clients, […] els que han vingut, qui els ha atès, faig una memòria dels clients. I si no 
hi he estat, doncs encara més.

El primer que faig quan m’aixeco és mirar l’agenda: visió dels pròxims dies i de la setmana següent, 
com que no tinc massa memòria necessito planificar-me constantment, i m’agrada molt tenir una 
visió del que faig aquesta setmana i del que faré la setmana que ve.

Una altra tasca que la majoria d’elles fan durant el dia és la revisió de totes les factures, de les 
compres i de la tresoreria. També intenten respondre tots aquells correus electrònics de feina, 
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sobretot els més urgents. Aquells que no han pogut contestar, així com els personals, els deixen 
per a la nit. També tenen la necessitat d’estar connectades a l’actualitat encara que sigui només 
escoltant la radio quan tenen un moment, llegint els titulars dels diaris o per Internet. 

Jo reviso absolutament totes les factures de la casa, i n’hi ha a milers. Jo les reviso perquè n’hi 
ha moltes. És una de les manies que tinc, de mirar absolutament totes les factures i saber en què 
gastem.

A les 8.30 sempre, el primer de tot, és entrar a l’ordinador, mirar el correu, contestar, entrar als 
bancs, mirar càrrecs, comprovar si són correctes, passar-ho perquè arxivin o no arxivin les factures, 
perquè els comptes els porto tots jo, menys la declaració de la renda.

...També contesto e-mails i totes aquestes coses les deixo pel vespre.

Contesto alguns e-mails, tots dedicats al restaurant, els meus personals els faig a la tarda o al 
vespre.

Desprès esmorzo amb les notícies, em dutxo amb les notícies.

D’oci meu personal, intento llegir les notícies, les notícies del sector i els titulars per Internet més 
importants. No és cada dia, però és el meu objectiu, el dia que m’estabilitzi que sigui diari.

Jo normalment el que faig quan m’aixeco, sigui l’hora que sigui, és mirar Internet. Mirar Internet i 
mirar a veure si tinc alertes per saber si hi ha algun tema...

Els àpats és un tema interessant. Algunes aprofiten el migdia per tenir dinars de feina amb col-
laboradors, proveïdors i clients, o bé, en altres casos —que són minoria— dinen amb la família. 
Excepte aquesta minoria totes reconeixen que anar a dinar a casa és un luxe i una forma de des-
connexió encara que ho facin soles i que tinguin el temps mínim. En canvi, l’esmorzar i el sopar sí 
que solen ser uns àpats més familiars. 

Esmorzem tots junts.

Els tres esmorzem junts sempre amb les notícies […].

Normalment dinem fora, és l’únic moment que estem amb el meu marit, no vull que ell tingui més 
feina també cuinant […]. I el que fem és anar fora, una estona de tranquil·litat i estem una mica per 
nosaltres.

Sopem junts, parlem de com ha anat el dia a l’escola, i estem per ells. I llavors, quan ells se’n van 
a dormir a un quart de deu, em torno a tancar al despatx.

Dino amb la meva mare quan estic aquí.

Miro de dinar a casa, a no ser que em toqui dinar a l’empresa […] molt ràpid perquè dino sola, 
arribo a casa i amb una hora vaig a casa, dino i torno. O m’emporto com avui el “taper”, em faig el 
dinar el dia abans i dino aquí. Mentre dino em poso a llegir una mica i això em va molt bé.

Pel que fa als caps de setmana, les entrevistades que tenen criatures petites aprofiten algunes 
estones que la parella en té cura per tal de treballar sense deixar de banda l’oci en família i els 
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dinars i sopars familiars. És a dir, és un moment per gaudir de la família i compensar-los pel temps 
no dedicat durant tota la setmana, encara que, sense oblidar en cap moment l’empresa, sobretot 
pensant i rumiant possibles canvis, millores i accions de futur. 

Com es pot observar, la vida quotidiana els ofereix la possibilitat de conciliar família, treball i op-
cions personals, amb una bona planificació de cada un dels elements.

3.4 Diferències dones / homes

Tot seguit s’exposa una síntesi de les reflexions de les dones empresàries entrevistades, per tal de 
conèixer la seva opinió pel que fa a les diferències entre homes i dones en el món empresarial.
Les reflexions de les entrevistades s’han agrupat en els temes següents de forma esquemàtica: 
respecte; visibilitat i reconeixement; conciliació personal, professional i familiar; i, finalment, carac-
terístiques específiques. Aquestes reflexions s’il·lustren amb citacions textuals de les entrevista-
des extretes de l’anàlisi del discurs.

Respecte:
Una de les opinions més freqüents de les entrevistades va lligada a la necessitat que tenen les 
dones de demostrar les seves capacitats constantment i davant de tothom, doncs moltes vega-
des es considera que estan en un càrrec directiu pel fet de ser dones, ja que ara toca parlar de la 
igualtat. 
Així doncs, pel que fa als homes, a la inversa de les dones, segons algunes de les entrevistades, 
consideren que no els cal demostrar ni les seves habilitats ni capacitats, i que pel sol fet de ser 
homes ja tenen el respecte guanyat, que aconsegueixen de forma immediata. 

Una dona empresària sempre ha de raonar el fet de ser-ho, i, sinó, la miren com la nena que ha 
heretat l’empresa.

Necessitem una lluita constant, […] dia a dia, per mostrar que valem per ocupar el lloc.

Una dona, pel fet de ser empresària, sempre ha de demostrar les seves capacitats per estar al 
capdavant de l’empresa dia a dia, i fer front als possibles comentaris burlescos de la resta, per tal 
d’aconseguir el respecte que es mereix, i que un home aconseguiria senzillament amb un cop de 
puny sobre la taula.

El cop de puny és la política de la por.

En les diferents entrevistes, queda palès que les dones, cada vegada més, i sobretot les més jo-
ves, tenen més confiança en elles mateixes. Ara bé, sempre queda el regust d’haver de demostrar 
que valen. 

Si ets empresària, els homes que tens treballant amb tu només et respectaran si tu en saps més 
que ells.

En molts consells d’administració hi ha moltes dones “florero” amb tot això de la igualtat.

El que passa és que crec que sóc molt professional amb el que faig, i puc manar perfectament, 
perquè jo sé el que faig. A mi ningú em pot dir el que he de fer. Jo ho sé perfectament perquè sóc 
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la que dissenya tota la producció, tots els processos i tot, i amb això és amb l’únic que em guanyo 
molt el respecte a nivell de producció.

Però, com a mínim, n’has de saber més que ells perquè et facin cas.

També en el discurs veiem com les dones tenen una manera diferent de guanyar-se el respecte, 
a banda de l’alt grau de professionalitat i coneixement que tenen. Hi ha la creença, o l’opinió, que 
les dones aconsegueixen aquest desitjat respecte mitjançant el diàleg.

Aquestes emocions també fan que triïs un camí més llarg per arribar al mateix lloc, però això aporta 
un valor afegit i intangible...

El camí de guanyar-se el respecte és més llarg, potser un cop de puny d’un home és més acceptat 
que […] o potser nosaltres no faríem el cop de puny, i conversaríem més, però també es tarda més. 
[…] ens guanyem el respecte, i ens el podem guanyar tant o més una dona que un home, però 
tenim estils diferents. 

Visibilitat i reconeixement:
Un altre punt de vista de les empresàries entrevistades recau en la visibilitat. És un tema que no és 
gens fàcil, ja que suposa un esforç afegit per a les dones que, a més de l’afany per fer el treball ben 
fet, sobretot en els casos en què és una feina molt personal, han de fer un esforç encara més gran 
per tal de donar-se a conèixer i donar a conèixer la seva tasca, tal com s’observa a continuació. 

Jo em faig visible perquè faig el possible per fer-ho, […] les dones solen dotar de petits detalls els 
llocs de treball […] només que hi hagi un cendrer amb caramels dins, ja et dóna una pista que allà 
hi ha una dona...

Conseqüentment a la visibilitat obtinguda o cercada, hi ha finalment les dificultats de reconeixe-
ment. Hi ha professions específiques com els cuiners i perruquers, en les quals, malgrat que hi ha 
més dones que homes, sempre són els homes qui obtenen el reconeixement i el prestigi.

Les dones només aconsegueixen el reconeixement un cop jubilades.

I tenir reconeixement... Hi ha més reconeixement masculí que femení, i llavors... I de dones que es 
dediquin a la cuina, ja n’hi ha, i tant que n’hi ha. Però... no es fan visibles.

És una cosa que inquieta molt, perquè, de cuiners, els que tenen més nom tots són homes, i hi ha 
tres vegades més dones a la cuina. Perruqueria, hi ha multiplicat per 80% de dones, però qui té el 
nom? Tots són homes. Aquests homes se saben vendre més.

D’altra banda, la majoria de les entrevistades assenyala que les dones empresàries i emprenedores, 
quan tenen projecció social, generalment no la utilitzen per augmentar el seu ego personal, sinó que 
les seves actuacions busquen en tot moment una major projecció del projecte empresarial.

Saben valorar de forma positiva i lligada a l’èxit empresarial els èxits dels seus col·laboradors, als 
quals reconeixen la vàlua i el compromís amb l’empresa.

Estem més observades i predestinades a la crítica fàcil i això fa que hàgim de tirar-nos més coses 
a l’esquena. […] No busquem un estatus social. […] Ens alegrem fàcilment dels èxits de la gent del 
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nostre voltant en benefici de l’empresa, de l’equip i el treball realitzat. […] No interessa la marca 
personal, interessa la marca de l’empresa.

En canvi, en els homes, això sol ser totalment diferent.

Nosaltres som més discretes […] els homes se saben vendre millor. Per això sempre aconseguei-
xen destacar com els millors.

Un home sempre busca un reconeixement i moltes accions que realitza, les fa pensant en l’esta-
tus. I això implica molt de temps. Alguns empresaris fan del seu nom la seva marca i no la seva 
empresa.

Una altra qüestió que destaquen les entrevistades és que, en general, sempre es dóna per fet que 
si dues persones —dona i home— d’una mateixa empresa van a una reunió, en cap moment es 
pensa que la directora general o l’empresària és la dona. Es dóna per fet que és l’home, el superior, 
i així s’ho ha trobat alguna de les nostres entrevistades en el seu dia a dia:

Moltes vegades t’ignoren en les reunions i parlen amb el company amb qui has anat a la reunió.

Conciliació de la vida professional, familiar i personal:
També, en general, s’ha pogut observar, i així ho manifesten en més d’una ocasió, que la concilia-
ció de la vida personal, familiar i professional fa que hagin de tenir una gran capacitat organitzativa. 
Específicament, es parla de la capacitat de pensar en diferents coses al mateix temps, per tal de 
tirar endavant la família i l’empresa. S’organitzen en funció dels horaris que els permeten poder 
atendre les necessitats familiars en els moments que cal fer-ho. Per aconseguir-ho, moltes d’elles 
treballen de nit o de matinada per tal de poder gestionar amb eficiència l’empresa.

La conciliació és complicada, depèn de la situació que tinguin i l’ajuda que tinguin.

Hi ha coses biològiques que no es poden canviar, però hi ha d’haver una organització familiar per 
afrontar el tema.

Es necessita un compromís de les dues parts per tirar endavant la família i la casa. […] Les coses 
han canviat i encara canviaran més.

És evident que hi ha una diferència, […] jo tinc la càrrega familiar i el meu marit, per exemple, no 
en té tanta.

A nivell organitzatiu som millors nosaltres. […] Tenim l’avantatge d’estar sempre pensant en dues 
coses: la feina i la família, i estàs a tot arreu. […] a una reunió […] pensar alguna cosa de la casa o 
d’algun membre de la família.

És més fàcil combinar la conciliació quan es treballa per compte propi. Alguna d’elles ens ha ma-
nifestat que, quan el negoci ja funciona, el pot controlar una mica a distància, sempre amb el telè-
fon al costat, i pot agafar-se el temps necessari per dedicar-lo exclusivament a la família. Aquest 
temps pot ser des d’unes hores a fins i tot un dia sencer, però cal remarcar que no desconnecta 
del tot de l’empresa. A continuació trobem algunes citacions que ho corroboren. 

Amb la primera criatura, sempre amb remordiments: feina o família? La segona m’ha fet obrir els 
ulls i veig les coses molt més clares.
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S’ha de lluitar per la igualtat de condicions: s’ha d’organitzar la casa i l’empresa. Es necessita un 
cop de mà.

Característiques específiques:
A continuació es presenten un seguit de característiques específiques que tenen les dones empre-
sàries en comparació amb els homes. 

Quant a la manera de gestionar i dirigir les empreses, podríem dir que utilitzen diferents tipus de li-
deratge: elles busquen el creixement, la implicació i el compromís de les persones que hi treballen, 
utilitzen la gestió dels sentiments i els petits detalls, i aporten un valor afegit a la gestió del capital 
humà, tot això per poder obtenir més efectivitat i compromís a llarg termini, que com hem vist, va 
lligat a l’estil transformador.

Alguns exemples de citacions extretes de les entrevistes en les quals es reflecteix la diferència 
entre l’home i la dona, ho poden corroborar:

Ens hem resignat que ningú ens doni un cop de mà […] Les dones busquen feines que impliquin 
no viatjar gaire. […] A l’home, no l’importa haver d’estar tot un mes fora de casa.

Hi ha moltes dones treballadores que elles mateixes volen estar, professionalment, per sota del seu 
marit.

Es mouen més per les emocions i això dóna un caire diferent al negoci […] Aquestes emocions 
comporten segell.

Tenen un estil amb més detalls...

En alguns casos, elles mateixes s’adonen d’aquestes característiques especials i diferencials. 

La dona té una capacitat de treball molt gran i de lluita...

La dona té una càrrega que fa que li costi més ser emprenedora o, fins i tot, treballar. Però té l’opció 
d’escollir treballar o quedar-se a casa i les dues són d’allò més acceptables. No es pot tenir tot a 
la vida...

Potser un home com a treballador et rendirà més perquè no agafarà tant la baixa ni tindrà la càrrega 
familiar.

La dona empresària que té una família ha de ser conscient que té el privilegi de poder triar entre 
família o empresa. L’home no té el privilegi de triar...

En l’anàlisi del discurs, pel que fa a diferències entre dones i homes, en general, al final acaben per 
reconèixer quines són les diferències, lluiten per la igualtat, però la majoria, per no dir totes, apos-
ten per la pluralitat en la feina, tal i com està estructurada la societat. Això sí, creuen que, amb les 
mateixes condicions pel que fa a capacitats i competències, no ha d’haver-hi discriminacions. 

Resumint, totes, amb una excepció, busquen una empresa plural en la qual no importa el gènere; 
busquen persones competents i qualificades per desenvolupar les tasques del seu lloc de treball. 
Amb aquesta pluralitat es pot oferir una balança equilibrada dins l’empresa, on cada persona 
aporta el millor de si mateixa.
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3.5 Competències de les dones crack

L’anàlisi i la correspondència amb les competències de la taula número 3, i les extretes de l’anàlisi 
del discurs, ens permeten dir que:

Assoliment i acció: ítems

> Orientació a l’assoliment; és una competència que és present en totes les empresàries 
 de forma molt manifesta.

> Preocupació per l’ordre, la qualitat i la precisió; és present en gairebé totes, de forma 
 no tan explícita pel que fa a l’ordre i la precisió, però sí en la qualitat del producte, 
 que es manifesta en totes elles.

> Iniciativa; absolutament en totes.

> Recerca de la informació; que pot variar en funció del sector i de l’equip amb el qual compta.  
 Ara bé, s’ha de dir que la informació que pot afectar el mercat concret i de forma global 
 té interès especial per a totes les entrevistades.

Suport i servei humà: ítems

> La comprensió interpersonal està molt desenvolupada en la majoria, encara que 
 alguna d’elles no ho té tan clar.

> Orientació al servei i al client; una majoria absoluta s’hi identifica.

Impacte i influència: ítems

> Impacte i influència; està desenvolupada, però no considerada com a molt important 
 per una gran part d’elles.

> Consciència organitzacional; la meitat en tenen, i l’altra meitat la considera important, 
 tot i que reconeix que és una mancança.

> Establiment de relacions; està considerada com a molt important per una majoria.

Gerència: ítems

> Desenvolupament d’altres persones; molt present en quasi totes elles. 

> Assertivitat i ús del poder posicional; podríem fer una apreciació: la majoria són assertives, 
 però no fan ús del seu poder posicional i en general intenten aconseguir les coses 
 amb el diàleg i el convenciment.

> Treball en equip i cooperació; totes estan convençudes que sense l’equip i la cooperació 
 de tots els membres propers, interns i externs, de l’empresa no podrien tirar endavant.

> Lideratge d’equip; algunes no se senten especialment líders, però totes exerceixen 
 el lideratge, sigui un estil o un altre.
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Aspecte cognitiu: ítems

> Pensament analític; el podem trobar en menys de la meitat, però el supleixen amb 
 la confiança en el seu equip.

> Pensament conceptual; està present en alguna de les empresàries però, com l’analític, 
 compten amb suport.

> Expertesa; aquesta és una competència demostrada en totes i cada una d’elles, 
 algunes per l’edat, i d’altres, per l’aprenentatge.

Efectivitat personal: ítems

> Autocontrol; present en la majoria amb arrelaments diferents.

> Flexibilitat; també es manifesta en totes elles, en diferents graus, i afegeixen que, si
 al final ho veuen clar, accepten els canvis que els proposen.

> Compromís organitzacional; aquest no admet dubte, com en la consciència organitzacional, 
 no queda clar en el seu discurs, i pel que fa al compromís, és present i molt arrelat 
 en totes elles.

Per finalitzar aquest apartat, podem resumir que el grup de dones crack entrevistades té la majoria 
de les competències necessàries, segons el model teòric, que fan possible que puguin gestionar i 
tirar endavant els seus projectes, ja que compten amb les qualitats necessàries i imprescindibles 
per estar i funcionar en el món empresarial.
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