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PRESENTACIÓ I MISSIÓ EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
 
Fibracat és la primera operadora de telecomunicacions amb capital 100 % català. 
Fundada l’any 2013, a Manresa, per Meritxell Bautista i Josep Olivet, Fibracat s’ha 
compromès, des dels seus inicis, a apostar clarament pel talent femení i, al llarg dels 
anys, ha aconseguit construir un equip humà en el que les dones són majoria. 
Aquesta visió de gènere amb la qual treballa l’operadora catalana contrasta 
notablement amb les xifres que es desprenen dels anàlisis realitzats en el sector de 
les empreses de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).  
 
Un estudi recent demostra que només menys del 20% (un 19,6%, per ser exactes) 
dels professionals de les 25 empreses TIC més grans del món són dones. Altres 
investigacions realitzades a l’estat espanyol donen la raó a aquest estudi, ja que 
indiquen que només una de cada quatre treballadors del sector tecnològic són 
dones.  
 
No només es tracta de desigualtat d’oportunitats, sinó de condicions salarials. A 
Espanya, les dones que treballen en empreses TIC cobren, de mitjana, el 22% 
menys que els homes. Les dades són de l’any 2015, publicades per l’INE. A més, es 
dona la circumstància –i la contradicció– que el de les TIC és un dels sectors amb 
menys desocupació. 
  
 
 
OBJECTIUS I DESENVOLUPAMENT 
 
Fibracat vol lluitar contra les xifres, capgirar les estadístiques i continuar apostant 
amb convenciment pel talent femení. A nivell intern, s’ha fixat com a objectiu 
aconseguir tenir, retenir i promocionar aquest talent femení. De moment, ja pot dir 
que té una plantilla formada majoritàriament per dones, i que en el seu pla 
d’expansió previst per aquest 2018 n’incrementarà la ràtio.  
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Parlem de xifres concretes. L’equip directiu està format en un 60% per dones 
(concretament, quatre dones i dos homes). Actualment, el departament comercial és 
100% femení i a l’àrea d’administració les dones representen el 75% del total. 
Només hi ha un departament, el tècnic, en el qual les dones encara no són majoria. 
En un futur immediat, i en el marc del potent procés d’expansió citat anteriorment, 
Fibracat capgirarà aquesta xifra, assolint, com a mínim, la paritat dins del 
departament tècnic, reclutant d’una manera que eviti la discriminació.  
Fibracat, per tant, promou activament l’ocupació de les dones dins del sector TIC. 
 
De manera paral·lela, Fibracat promou i dona suport a les iniciatives que vetllen per 
fer visibles les dones en el sector de les TIC. Per això, la companyia es posa al 
costat de totes les accions que persegueixen promoure l’accés de les dones a 
l’àmbit tecnològic, que volen incrementar-ne la presència o que reconeixen las tasca 
imprescindible d’aquelles que ja formen part del sector de les TIC. En definitiva, 
fomenta la participació i la presència de la dona en un món masculinitzat per 
contribuir a la construcció d’una societat més justa i sense desigualtats de gènere.  
 
 
 
RESULTATS  

L’experiència de Fibracat i els resultats confirmen que les dones aporten un valor 
imprescindible dins la companyia. En aquest sentit, Meritxell Bautista,  Cofundadora, 
Chief Sales&Marketing Officer de Fibracat, destaca de les seves treballadores, la 
seva “extraordinària ma dreta per actuar davant de situacions problemàtiques i 
imprevistos”. Bautista té el ferm convenciment que les dones aporten una “major 
capacitat de treball, d’anàlisi i un altíssim nivell de compromís en el projecte”. No és 
una afirmació subjectiva: els resultats, a Fibracat, parlen per si sols. La companyia 
ha tancat l’any 2018 amb una facturació de 5,5 milions d’euros i preveu facturar-ne 
pràcticament el quàdruple d’aquí només dos anys: 20 milions, el 2020. En el seu pla 
d’expansió, l’operador preveu arribar al mig centenar d’empleats, arribant a tot el 
territori català tant, físicament, obrint noves ‘store’ com estenen fibra arreu. En 
aquest sentit, l’any 2020, per exemple, prestarà serveis de fibra òptica a totes les 
capitals de comarca de menys de 50.000 habitants i abans del 2023 serà present a 
tots els racons del país.  

 
 
 
 
 
 


