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ADE Vallès, l’Associació de dones Directives i Empresàries del 
Vallès, va néixer el 2012 fruit de la voluntat i les il·lusions d’un 
grup de dones professionals, empresàries i directives que van 
decidir unir els seus esforços i dedicar part del seu temps a donar 
visibilitat a aquest col·lectiu al món laboral i empresarial. 

La tasca i l’objectiu principal d’ADE Vallès és fer xarxa, comunicar 
i potenciar l’empoderament femení.

Enguany, celebrem el 10é aniversari!

Construïm empresa. Construïm societat.

Què és ADE?

#adevallessuma



Col·laboració i cooperació

Els nostres VALORS

Igualtat d’oportunitats

Transparència ètica

Fomentem la col·laboració de les 
associades i nodrir-se dels 

coneixements i aportacions de les 
mateixes tot creant espais per 

compartir-les.

Treballem per a superar els 
obstacles, barreres o estereotips 

sexistes que limitin les possibilitats 
de ser considerats amb equitat les 

dones i els homes.

Vetllem per a l’ètica entesa com un 
conjunt de comportaments que 

emparen tots els valors de 
l’associació.

=



*Dades corresponents al tancament de l’any 2021

90 sòcies

+50 tallers

+40 sessions networking

+2000 participants

+1000 simpatitzants

+100 publicacions

Les XIFRES*



*Junta Abril 2022

QUI som?

ADE Vallès la formem totes 
les sòcies i treballem en equip 
per a reivindicar 
l’emprenedoria, el lideratge i 
el talent femení.

La Junta Directiva* està 
formada per 8 professionals, 
sòcies que de manera 
voluntària i gratuïta 
gestionem l’associació.

Presidenta Vicepresidenta Tresorera Secretària

Vocals



QUÈ fem?

ADE Vallès té un ferm compromís 
amb les seves sòcies i per això 
durant l’any s’ofereixen tallers, 
píndoles formatives, visites, 
activitats i esdeveniments per a 
fomentar el coneixement i al 
mateix temps facilitar el 
networking entre totes. 

Activitats, networking, visites culturals, tallers, xerrades...

#adevallessuma



ANYS temàtics

Cada any s’estableix un fil 
conductor de totes les activitats.

Al 2019 era la TECNOLOGIA, 
l’any 2020-21 les ARTS, i al 2022 
obrim el pas a la SALUT.

Aquest any hem anat ampliant 
les activitats presencials. 



Fem difusió periòdica sobre 
l’activitat de les sòcies a 
través del nostre siteweb i 
de les xarxes socials oficials. 

Fomentem la comunicació 
y la participació als mitjans i 
entitats col·laboradores.

Participem activament a 
premsa, ràdio i televisió per 
a difondre l’associació, els 
nostres objectius i valors.

Comunicació

https://www.adevalles.cat/


Fem reunions i trobades 
amb altres entitats similars 
o relacionades.

Parlem i oferim la nostra 
col·laboració als 
organismes oficials i 
ajuntaments.

Fem difusió de tots els 
nostres  col·laboradors i 
patrocinadors, empreses, 
entitats o serveis externs 
que ens recolzen i ens fan 
més visibles, ens ofereixen 
ajut o descomptes.

Participació

#adevallessuma



SANT CUGAT TRADE CENTER, ESEC CENTRE DE FORMACIÓ, 
HOMENAJE PYME, CERDANYOLA EMPRESARIAL, TV SABADELL 
VALLÈS, FEM TALENT - PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT, ASSOCIACIÓ 
EMPRESARIES I EMPRENEDORES DE SANT QUIRZE, GRUP TOT MEDIA, 
CECOT, SANT CUGAT EMPRESARIAL, AGIMA, EMPENTA GRANOLLERS 
- ASSOCIACIÓ DE DONES EMPRENEDORES, DONES EN CREIXEMENT, 
XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE SANT CUGAT, WOMEN 
EVOLUTION, ASSOCIACIÓ 50 A 50, ATENEU SANT CUGAT, FIDEM, 
XARXA EMPRENEDORA TERRASSA, FINANZAS EN FEMENINO, RÀDIO 
SANT CUGAT, RÀDIO CALDES, RÀDIO CERDANYOLA, RÀDIO 
SABADELL, ROTARY CLUB SABADELL, AVSYNTHESIS.

Gràcies!

Comptem amb el suport i la 
col·laboració d’empreses, 

professionals i entitats, amb 
els quals treballem junts per 
la igualtat i l’empoderament 

de les dones.

Tothom que hi participa 
aporta coneixement, 

experiència, assessorament, 
finançament, consell, 

instal·lacions, descomptes 
en serveis o productes... 

i temps.

Col·laboracions



Antecedents

L’any 2018 va ser el primer any de celebració dels premis ADE Vallès i va representar un 
abans i un desprès en la visibilitat de l’associació. L’any 2019 es va celebrar la segona edició i 
al 2021 la tercera (per raons de pandèmia, correspon als premis 2020 i 2021).

Cada any es supera amb escreix les expectatives i és un èxit de convocatòria.
Els premis de l’associació són quatre:
❖ Premi a la Constància
❖ Premi a la Creativitat
❖ Premi Honorífic (dona)
❖ Premi Honorífic (home amb valors “ADE”)

*L’any 2020-21 el Premi Emprenedoria va quedar desert.



Les dades

Assistents: 

136 (2018) 

145 (2019)* aforament total

160 (2021)* aforament total

Perfil: sòcies i no sòcies, simpatitzants, homes i 
dones del sector empresarial del Vallès i 
Barcelonès, alcaldes/ses, regidors/es, 
patrocinadors i col·laboradors, representants 
d’altres entitats i organismes. 

#adevallessuma



Patrocinadors

GOLD
Hewlett-Packard, Tot Sant Cugat, Gynea, Kern Pharma, Modula 
Communication, LaOriginal Communication i Pimienta Comunicación.

SILVER
Happy Way, Lexus BCN, Inside, Sorea, InverActiva, TV Sabadell 
Vallès, MGC Mútua, GCT plus, Masia Can Ametller i Sclat!

COL·LABORADORS
ValXerit, Stel Serveis Administratius, Lídia Codinachs, Sant Cugat Empresarial, 
Women Evolution, 50a50, Xarxa de Dones Emprenedores, Costa Brava Events, 
Yo me lo pinto yo me lo como, Sabina Van Waesberghe, Pimec i Agima.

*Apart de comptar a les edicions anteriors amb aquestes empreses i professionals, 

també rebem el suport dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, de Caldes de 

Montbui, de Cerdanyola del Vallès i de Terrassa, i de la Diputació de Barcelona



#adevallessuma



Premis ADE



Premis ADE





Totes les accions de cada any culminen amb l’entrega 
dels premis ADE Vallès a finals d’any on es premien 
tres sòcies en diferents categories.

La Nit dels Premis ADE Vallès 2022 es celebrarà 
presencialment el proper divendres 25 de novembre a 
la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès. 

S’organitza una entrega de premis amb posterior 
sopar en format còctel i networking, amb previsió de 
160 assistents.

Premis ADE



Premis ADE



Premis ADE



Pla de COMUNICACIÓ
online

Xarxes Socials: fem difusió a totes les xarxes pròpies dels detalls de 
l’esdeveniment i dels premiats (microvideos). Xarxes externes 
també en fan difusió i comparteixen els comunicats.
#savethedate #premisADE #adevallessuma

eMailing: s’envien newsletters i correus amb tota la 
informació relacionada amb l’esdeveniment, de manera 
continuada, a sòcies, col·laboradors, mitjans i patrocinadors. 



Pla de COMUNICACIÓ

Mitjans: col·laboració amb diferents mitjans de comunicació locals i 
regionals per la difusió de l’esdeveniment. 

Associacions: estem agermanades amb altres entitats i associacions, 
que fan difusió a les seves comunitats, com ara Associació 50x50, 
Women Evolution, Dones en Creixement, Xarxa de Dones 
Emprenedores de Sant Cugat, Fidem, Rotary Club Sabadell, Agima, 
Associació d’empresàries i emprenedores de Sant Quirze, Sant Cugat 
Empresarial, Cerdanyola Empresarial i més. 

offline



Som una associació sense ànim de lucre que es manté gràcies a les 
quotes de les seves associades. 

La quota anual de cada sòcia és de 100€, i s’utilitzen per a totes les 
activitats que es fan durant l’any, incloent-hi una part de l’esdeveniment 
principal, que són els Premis ADE.

Pressupost  2022



❖ AUDIOVISUALS  
❖ ESCENOGRAFIA 
❖ GRAVACIÓ MICRO VÍDEOS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC ACTE 
❖ PREMIS 3D + PHOTOCALL  
❖ DECORACIÓ EXTERIOR i INTERIOR 
❖ EXTRES i IMPREVISTOS 
❖ MOQUETA 
❖ HOSTESSES 
❖ PRESENTADORA ACTE
❖ ROTULACIÓ (VINILS) 
❖ TARIMA
❖ COORDINACIÓ, REGIDORIA ACTE 
❖ FLORISTERIA 

Pressupost  2022

Les partides 
pressupostàries per a 

l’organització de l’acte 
de l’edició anterior van 

ser les següents. 
De cara a la nova gal·la, 

es valorarà l’import en 
funció del format i 

requisits.  



Patrocini GOLD 
patrocini
Aportació econòmica de 2.500€

Beneficis :
✓ Visibilitat del logo (format large)
✓ Presència constant de marca (logo) a la web d’ADE Vallès
✓ Difusió de marca (logo) a les publicacions relatives a l’acte
✓ Presència del logo al Photocall i a l’escenari
✓ Drets d’ús publicitari del logotip dels premis ADE Vallès a la comunicació 

pròpia
✓ 4 invitacions al sopar



Patrocini SILVER

Aportació econòmica de 1.500€

Beneficis :
✓ Visibilitat del logo (format gran)
✓ Presència constant de marca (logo) a la web d’ADE Vallès
✓ Presència del logo al Photocall i a l’escenari
✓ Drets d’ús publicitari del logotip dels premis ADE Vallès a la comunicació 

pròpia
✓ 2 invitacions al sopar



Col·laboracions

Col·laboració lliure i/o en espècies
Aportació econòmica fins a 1.000€
Flyer o mostra de producte per a obsequi assistents

Beneficis:
✓ Visibilitat del logo (format petit)
✓ Presència constant de marca (logo) a la web d’ADE Vallès
✓ Presència del logo al Photocall  i a l’escenari



Gràcies! 

https://www.adevalles.cat/

