L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la
Cambra i Ferrocarrils de la Generalitat signen un
acord per promoure polítiques d’igualtat


El conveni l’han signat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric
Ticó, i el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls.

Barcelona, 6 de juliol de 2018.- L’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra
de Comerç de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han signat un conveni
amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre les dues institucions que fomenti polítiques
d’igualtat i paritat.
L’acord l’han signat aquest matí a la seu de la Cambra el president de FGC, Enric Ticó, i el
president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, acompanyats pel director general de FGC,
Pere Calvet, el director de la Cambra, Xavier Carbonell, la presidenta de l’ODEE, Núria Lao i la
directora de l’ODEE, Anna Mercadé.
Amb aquest conveni, ambdues institucions es comprometen a sumar esforços en l’actuació que du
a terme FGC i en especial a la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes, que d’acord amb el Pla
d’igualtat de l’empresa, actualment en revisió, promogui:







Col·laborar en l’execució de programes transversals de polítiques d’igualtat de gènere en
l’àmbit de l’empresa.
Col·laborar en l’elaboració, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels plans de
desenvolupament i millora de les dones treballadores.
Impulsar estudis i estadístiques, en diferents àmbits laborals, i emetre informes sobre la
igualtat de dones i homes.
Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les fases, àrees i nivells
d’intervenció de llur àmbit funcional.
Garantir la formació del personal dels departaments en matèria d’igualtat efectiva de dones i
homes
Exercir qualsevol altra funció necessària per implantar la perspectiva de gènere.

Així mateix, les activitats de l’ODEE persegueixen el:





Foment de la xarxa d’empresàries, amb l’objectiu de promoure la presència i la visibilitat
de la dona en l’entorn econòmic, per tal que es pugui desenvolupar personalment,
professional i empresarial.
Realització de jornades i trobades empresarials.
Elaboració d’estudis sobre la situació de la dona en el món comercial i empresarial.
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Continuar donant impuls a la Plataforma de la Base de Dades de Conselleres i Directives
per visibilitzar les capacitats de les dones i incrementar les seves oportunitats.
Dur a terme accions informatives i de formació.

El conveni té una durada inicial de dos anys, però amb caràcter prorrogable per períodes
consecutius.

Sobre l’ODEE
La Cambra de Comerç de Barcelona va crear l’any 2008 l’Observatori Dona, Empresa i Economia
com a instrument de reflexió, estudi i actuació, amb l’objectiu de posar en valor la dona
professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual i corregir així els desequilibris
de gènere. La investigació d’aquests darrers anys converteix l’Observatori en un ens pioner en la
identificació d’indicadors bàsics de recerca per investigar la situació de la dona en el món
empresarial.
Sobre FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té, entre les seves funcions empresarials, dissenyar i
implementar les polítiques de personal que permetin aconseguir un equip humà adequat,
professionalitzat, motivat i compromès amb els objectius de l’empresa, i impulsar el
desenvolupament de les persones a través de la formació i la participació. Entre les seves
prioritats hi ha el foment de la igualtat efectiva de dones i homes en el treball, promoure el
desenvolupament professional de les dones en condicions d’igualtat amb els homes, així com
incrementar la seva presencia en posicions directives i òrgans de decisió.

http://premsa.cambrabcn.org http://www.donaempresaeconomia.org/
@odeecambra @presscambrabcn
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