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Una de de les finalitats de l’AGE és el

networking entre les seves associades,

així com la formació continuada i la pro-

fessionalitat de tots els seus membres.

Fruit d’aquesta voluntat, i amb l’ambició

de poder influir en determinats àmbits

tant socials com polítics, és també mem-

bre del BPW Spain (Business Profes-
sional Woman Association), una

associació que a la vegada té diferents

associacions a d’altres països del món i

que ha aconseguit tenir veu a l’ONU.

Fruit d’aquesta aliança estatal, l’AGE va
organitzar a Girona la segona edició
del Leaders Summit 2015, on les di-

ferents associacions de dones empre-

sàries de tot l’Estat, totes associades a

la BPW Spain, van intercanviar expe-

riències; assistint a diferents conferèn-

cies amb un marcat caire professional,

com la de Fabián Mohedano, promo-

tor de la iniciativa per a la reforma ho-

rària a Catalunya. 

Maria Rosa Agustí, presidenta de
l’AGE i, per tant, membre de ple dret de

BPW Spain es mostrava orgullosa de

poder organitzar aquestes jornades a

Girona: “És important que les nostres
associades sempre puguin disposar
de la millor formació per tal d’ajudar
a tenir èxit empresarial. I el fet que
el Leaders Summit l’hàgim pogut or-
ganitzar a Girona és una mostra més
de la voluntat d’explicar la nostra fi-
nalitat com a empresàries amb
ganes d’influir tant en les organitza-
cions empresarials com en els go-
verns, no només de Girona o de
Catalunya, sinó també de tot l’Estat
i a nivell internacional”.

María José Mainar, presidenta de
BPW Spain explica que l’organització

és una associació d’empresàries i pro-

fessionals que representa les diferents

organitzacions empresarials femenines

de tot l’Estat Espanyol: “I justament

pel fet de pertànyer a una organitza-
ció internacional que està als cinc
continents, en més de cent països,
emmarquem a l’empresària en un
marc ampli amb una visió global,
amb veu i vot a l’ONU, al Consell
d’Europa i a les organitzacions més
rellevants a nivell mundial”.

María Antonia Álvarez, presidenta de
l’associació a Astúries remarca justa-

ment la importància d’aquestes troba-

des: “Poder no només aprendre
d’altres experiències empresarials
en d’altres zones, sinó també saber
organitzar-nos com a líders tant a ni-
vell organitzatiu com empresarial és
molt enriquidor”.

Una altra de les ponents al Leaders

Summit a Girona va ser la presidenta
de BPW Spain a la Costa del Sol,
Cristina Mintegui que assenyala que:

“Una altra de les raons d’aquestes
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trobades és justament donar visibi-
litat a cadascuna de les nostres as-
sociades i poder anar incrementant
la xarxa de clubs a tot el territori es-
panyol. No només volem que els
clubs a cada província creixin, sinó
també que les integrants es puguin
beneficiar de tota aquesta xarxa em-
presarial que és BPW Spain.”

Empar Martinez, presidenta de BPW
València, creu que el networking, el fet

de poder analitzar i explicar les dife-

rents problemàtiques individuals en

grup, ajuda a l’èxit i a la competitivitat

de cada empresa: “Poder interactuar
en aquest Leaders Summit amb em-
presàries de Girona, Oviedo, Madrid
o Marbella enriqueix molt i facilita

el desenvolupament no només com
a organitzacions locals, sinó també
a totes les nostres associades”.

Eva Fernández-Cobo, presidenta de
BPW Cantàbria insisteix en el fet de

la responsabilitat que significa repre-

sentar dones empresàries de la regió i

d’aquesta manera: “Poder ajudar a
solucionar dubtes, problemàtiques
i, sobretot, oferir claus per al des-
envolupament empresarial i profes-
sional de cadascuna de les nostres
associades”.

Maria Rosa Agustí es mostra molt sa-

tisfeta i orgullosa que BPW Spain hagi

volgut celebrar la reunió anual a Gi-

rona: “Significa que estem fent les

coses bé, que incideix justament en
donar protagonisme a la nostra As-
sociació de Dones Empresàries de
Girona i, per tant,  en poder tenir
més influència en els diferents sec-
tors on hi som presents.

És important que totes aquelles
dones professionals i empresàries
que no estan associades a l’AGE i
que, per tant, no tenen accés a
aquests treballs de networking i de
formació, sàpiguen que existim,
que representem una força molt
gran, i el fet enriquidor que suposa
poder tractar les diferents proble-
màtiques amb d’altres empresàries
d’altres orígens”.


