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CAPTANT EL TALENT FEMENÍ PER A LES ORGANITZACIONS DE FUTUR
Casa Llotja de Mar (passeig d’Isabel II, 1 - Barcelona) 13 de juliol de 2010

Sessió debat per reflexionar què cal fer per atraure el talent femení a les escoles de negocis, especialment 
als programes MBA, com una eina important per al desenvolupament professional i l’accés als càrrecs 
d’alta direcció.

Aquesta sessió va adreçada a empreses, escoles de negocis i persones interessades en posar en valor 
la formació en alta direcció de les escoles de negocis i la inclusió per part d’aquestes del talent femení 
com a valor imprescindible per a les empreses amb futur.     

09.00 h	Inauguració i presentació de l’estudi:	
El dèficit de dones en els programes de direcció d’empreses i les implicacions	
sobre la seva presència al món empresarial català 	
Miquel Valls, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 	
M. Teresa Bassons, vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona

 09.15 h	Taula 1. Empreses	
El talent femení i els valors de l’equitat i la diversitat en les empreses capdavanteres	
Moderadora: Carme Poveda, Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona	
•	La Caixa		

Xavier Coll, director executiu de recursos humans 	
•	Nestlé España		

Neus Martínez, directora de relacions i comunicació corporativa  	
•	Saba Aparcaments - Abertis		

Pilar Jiménez, directora de persones i organització. Presidenta de la Fundació Factor Humà	
•	Random House Mondadori		

Marta Grau, directora de recursos humans, IT i producció

10.00 h	Torn de preguntes 

10.10 h	Taula 2. Escoles de negocis 	
La responsabilitat de les escoles de negocis en els valors de les empreses de futur	
Moderadora: Olga Grau, redactora cap de la secció d’economia de “El Periódico de Catalunya”	

•	IESE		
Mª Núria Chinchilla, professora ordinaria del departament direcció de persones en les		
organizacions i directora del Centre Internacional Treball i Familia	

•	ESADE		
Conxita Folguera, directora del departament de direcció de recursos humans	

•	EADA		
Giulio Toscani, director MBA 	

•	IDEC, UPF		
Carme Martinell, directora executiva. Unitat d'Empresa	

•	LA SALLE		
Maria Pilar Torné, directora de marketing

11.00 h 	Torn de preguntes 

11.15 h 	Cloenda	
M. Teresa Bassons, vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona

Inscripció gratuïta, prèvia confirmació al telèfon 902 448 448 	 donaempresaeconomia@cambrabcn.org


