






4. 
Conclusions

Quan es parla de dones emprenedores i/o empresàries, hi ha una sèrie de tòpics. En primer lloc, 
fins fa poc, ningú s’havia plantejat si les dones emprenedores eren diferents dels homes. La raó és 
senzilla: n’hi havia poques, i les que hi havia eren invisibles. A més a més, hi ha hagut la creença 
que les que ho han estat, sempre han tingut negocis en sectors secundaris o feminitzats: en edu-
cació —com llars d’infants—, en serveis —com estètiques, perruqueries, empreses de treballs de 
la llar— i d’altres. 

Com hem assenyalat en el capítol sobre lideratge i competències, als anys vuitanta apareix als 
EUA un interès per conèixer les diferents maneres de dirigir i gestionar femenines, amb el lideratge 
transformacional o transformador, i es demostra que, a causa d’un procés de socialització diferent, 
les dones adquireixen unes habilitats socials i una empatia que no acostumen a tenir els homes. 
Això els atorga un valor afegit en la gestió eficaç d’equips i persones i la possibilitat de minimitzar 
els conflictes.

Avui en dia els nivells de formació de dones i homes no difereixen, i les dones són, per tant, to-
talment vàlides per poder exercir les funcions que calguin en una gran majoria de sectors, i en 
diferents tipus de feines.

Se sol dir que les principals motivacions en el cas de les dones emprenedores, a l’hora d’empren-
dre un negoci o posar-s’hi al capdavant, són diverses. 

Aquí en podem remarcar algunes: 

> Necessitat: algunes volen aconseguir independència econòmica, d’altres volen aconseguir un 
lloc de treball, n’hi ha que han tingut experiències laborals negatives i volen ser el seu propi cap, 
o bé, continuar amb el negoci familiar, per citar algunes de les moltes situacions a què es poden 
trobar abocades. 
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> Discriminació: dones amb una gran capacitat i vàlua que, després de treballar en empreses 
importants, han vist coartades les seves possibilitats d’ascens, i funden la seva pròpia empresa 
per superar el sostre de vidre amb què s’han trobat com a assalariades.

> Per poder conciliar vida familiar i professional: quan s’està en llocs de responsabilitat, com 
assalariades, moltes vegades és difícil poder atendre la família i l’empresa; la solució, per tal de 
poder obtenir major flexibilitat horària, és crear la seva pròpia empresa.

En el cas que ens ocupa, les dones emprenedores entrevistades estarien englobades majoritària-
ment en el primer cas. Hi ha aquelles que han continuat dins l’empresa familiar tal com havien 
plantejat, o bé s’han fet càrrec de l’empresa davant d’una situació de força major. 

Desprès trobem aquelles empresàries que han creat l’empresa com una opció de desenvolupa-
ment personal i professional, per tenir més llibertat i autonomia, per una mala experiència anterior 
o bé perquè el lloc de treball assalariat que tenien no els permetia un desenvolupament personal i 
professional tal com s’esperaven. 

En el cas de poder conciliar família i empresa, algunes de les empresàries que tenen fills petits han 
manifestat que el fet de ser el seu propi cap els permet tenir flexibilitat necessària, no haver de 
seguir horaris estrictes i ser mestresses del seu temps; d’aquesta manera, poden assumir les dues 
responsabilitats, la d’empresària i la de mare.

Finalment, trobem un altre tipus d’empresàries no contemplat en la literatura, que són aquelles 
dones que han esdevingut empresàries una mica per casualitat, que han vist una oportunitat i han 
tingut el suport que els ha permès, finalment, decidir-se. 

Si observem les dones entrevistades de forma conjunta podem observar fàcilment elements que 
tenen en comú i problemes que s’han trobat totes elles. Per concloure l’estudi, es presenten 
aquests dos punts de forma resumida, començant per les similituds entre elles; com és obvi, totes 
elles són dones i són empresàries, malgrat les diferències d’edat, sector i experiència. 

Són dones amb entusiasme, il·lusió, preparació i bagatge, que han anat adquirint experiència al 
llarg del temps i que estan en aprenentatge constant.

Encara que les motivacions per iniciar o continuar el negoci són diferents, com hem vist anterior-
ment, totes elles s’hi han abocat per acomplir o perseguir un somni. Per fer-ho no dubten en cap 
moment a aportar-hi una dedicació completa i incondicional, tot i que sempre els va bé tenir un 
suport per part de la família i amics més propers per tirar endavant. 

En l’àmbit professional totes elles tenen un estil basat, sobretot, en els equips de treball per tal 
de realitzar unes tasques conjuntes amb cooperació. Un altre element que tenen en comú és que 
intenten buscar solucions als problemes o mancances que puguin tenir a l’empresa, i demanen 
ajuda als especialistes en el tema. 

Quant als problemes que les empresàries se solen trobar de forma recurrent, hi ha, en primer lloc, 
els de qualsevol empresa, és a dir, problemes com la manca de recursos, problemes econòmics 
per dur a terme inversions de millora, canvis financers i situacions fluctuants del mercat actual, la 
gestió dels recursos humans o les dificultats per captar persones preparades i professionals que 
vulguin assumir un compromís amb l’empresa.
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A més a més d’aquests problemes, el més important és que sempre els fan falta més hores al dia 
per conciliar família i treball. Ara bé, alguna de les entrevistades assenyala que la conciliació no és 
altra cosa que una organització i una estructuració del temps, que requereix un aprenentatge, un 
esforç i una millora dia a dia, on el suport i l’ajuda de la parella és fonamental. 

En segon lloc, una altra de les dificultats, com ha quedat palès en les citacions extretes del 
discurs, és la manca de reconeixement i autoritat. Encara falta molt per aconseguir la igualtat 
entre homes i dones. És un procés llarg, de vegades feixuc i diari, que ha de fer l’empresària 
davant els stakeholders externs i interns per tal que aquest llarg recorregut estableixi un clima 
de compromís i confiança que permeti treballar com un autèntic equip i establir una relació més 
intensa i forta. 

Finalment, creiem que això només és un tast del que es podria escriure de moltes emprenedores 
i empresàries que resten en l’anonimat, i que són una part molt important del motor econòmic de 
la nostra societat.

Volem fer des d’aquí un merescut homenatge a totes elles.





5. 
Agraïments

En primer lloc, volem agrair a la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) la possibilitat de fer 
aquest estudi, i que la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Girona sigui la representant 
del nostre centre universitari a través de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. 
Així mateix, aquesta publicació ens ha servit per poder compartir experiències personals i profes-
sionals amb aquest grup d’empresàries, que són totes elles diferents però tenen en comú la passió 
i el sacrifici per la seva pròpia empresa. Esperem que també pugui servir d’exemple a la joventut 
universitària, i els animi a fer-se emprenedors i emprenedores.

En segon lloc —però no per això menys important— donem les nostres més sinceres gràcies a 
totes les persones que han fet possible que aquest estudi estigui avui a les vostre mans. I volem 
fer-ho, especialment, a les dotze dones que han tingut la gentilesa d’acceptar ser entrevistades, 
fet que ens ha permès, d’una banda, desentrellar la seva faceta empresarial i emprenedora, i, de 
l’altra, analitzar les conseqüències que té aquesta activitat en les seves vides personals i socials. 
És especialment significatiu el grau de col·laboració i sinceritat que hem trobat en el seu desinte-
ressat acolliment, i és digne d’agrair que ens hagin donat tot tipus de facilitats, sobretot tenint en 
compte les seves apretades agendes. Sense la seva col·laboració, aquesta publicació no hauria 
estat possible.

Finalment, el nostre agraïment també per la Dra. M. Àngels Xabadia, amiga i companya de la UdG, 
per ajudar-nos en l’etapa final del treball.

De tot cor, moltíssimes gràcies.

Les autores: M. Dolors Muñoz i Pilar Presas 
Investigadores de la Càtedra Cambra 
de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona
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