
 

 

Ana Vallés, presidenta de Sorigué, rep premi 

internacional IWEC de dones líders empresàries 
 

 La màxima responsable del grup empresarial rep a Seattle el premi International 

Women 's Entrepreneurial Challenge (IWEC) 2017, durant la desena conferència 

anual de l'organització. 

  

 IWEC és una xarxa internacional, amb seu a Nova York i fundada el 2007, que 

reconeix a les dones empresàries de tot el món amb més èxit en la seva aportació en 

el desenvolupament de l'economia global del segle XXI. 

 

 El premi reconeix aquest any a 53 empresàries de més de 20 països en una trobada 

celebrada per l'intercanvi del coneixement i el diàleg entorn a la innovació i la 

tecnologia. 

 

Lleida, 15 de novembre - Ana Vallés, presidenta de Sorigué, rep aquest dimecres el premi 
International Women 's Entrepreneurial Challenge (IWEC), que reconeix a dones empresàries líders 
a tot el món, durant la desena conferència anual de Ia organització que se celebra a la seu de 
Microsoft, a Redmond (Seattle, EUA). 
 
Ana Vallés, que ha estat presentada per la Cambra de Comerç de Barcelona per a aquest guardó, 
és la impulsora del primer pla estratègic de Sorigué basat en la innovació, el talent i el 

posicionament, i impulsat el projecte PLANTA, iniciativa que uneix creació artística contemporània 
amb innovació empresarial. 
 
Els premis es lliuren en el marc de la conferència anual de IWEC, que des del 12 al 15 de novembre 
ha reunit en un programa intensiu a algunes de les directives amb més èxit del món. En la desena 
edició de IWEC s'han premiat a 53 empresàries de més de 20 països. Entre les guardonades es 
troba Inés Juste, presidenta del Grup Juste, companyia químic-farmacèutica amb més de 90 anys 
d'activitat empresarial. 
 

La trobada, titulada "Connectant empresàries globalment: accelerant el creixement a través 

de la innovació i la tecnologia", ha presentat conferències sota els títols "Doing Business in the 
U.S.", "Artificial Intelligence" i "Cybersecurity and Blockchain", entre altres. 
 
Entre les ponents han destacat Yang Lan, propietària de Sun Media, un dels més grans 
conglomerats de mitjans de la Xina, i ex ambaixadora dels Jocs Olímpics de Beijing; Ibukun 
Awosika, presidenta del Consell d'Administració del First Bank of Nigeria; Melanie Alavi, directora de 
Customer Technology Marketing d'UPS; i Jackie Sturm, vicepresidenta sènior de Supply Chain and 
Innovation a Intel, entre d'altres empresàries. 
 
Sobre IWEC 
 
IWEC és una xarxa internacional creada específicament per analitzar i impulsar estratègies i 
models de negoci amb èxit, i dirigida exclusivament a dones empresàries. Anualment en el marc 
d'aquesta conferència, es lliuren els prestigiosos premis internacionals IWEC per tal de reconèixer i 



 

donar suport a les dones empresàries de tot el món, alhora que suposa un impuls en el seu 
desenvolupament professional cap al mercat internacional. Entre d'altres aspectes, els premis 
IWEC pretenen incrementar la visibilitat, credibilitat i responsabilitat de la dona empresària, perquè 
puguin formar part important i decisiva en el desenvolupament de l'economia global del segle XXI. 
 
Amb seu a Nova York, l'organització, que es va posar en marxa el 2007, és una iniciativa de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manhattan i la FICCI/FLO 
(Confederació de Cambres de Comerç i Indústria de l'Índia ) que compta, a més, amb la 
col·laboració de la Cambra de Comerç de Ciutat del Cap a Sud-àfrica i del Departament d'Estat 
dels Estats Units. 
 
IWEC desenvolupa una xarxa comercial global per al lideratge empresarial femení, amb l'objectiu 

de potenciar l'accés als mercats internacionals presentant una plataforma per intercanviar 

coneixements, experiències i connexions, i per promoure el diàleg entre dones de tot el món. 
 
Els premis IWEC han guardonat, entre d'altres dones líders espanyoles, a Núria Basi d'Armand Basi 
(2008), Rosa Maria Esteve del Grup Tragaluz (2009), Rosa Oriol de Tous (2010), Carme Ruscadella 
(2010), Rosa Clarà ( 2011), Mar Raventós de Codorníu (2012), i Verónica Fisas de Natura Bissé 
(2014). 
 

Sobre Sorigué 

 

Sorigué és un grup empresarial fundat el 1956, referent en els sectors dels serveis, la construcció, 
els materials, i la tecnologia i enginyeria de l'aigua amb una clara aposta per la innovació i una 
vocació de retorn a la societat. La companyia manté delegacions a les principals ciutats 
espanyoles i compta amb al voltant de 3.000 treballadors en plantilla. 
 
El 2005, Ana Vallés és nomenada membre del Consell d'Administració de Sorigué i el 2011, assumeix 
com a presidenta del grup, liderant el relleu generacional de l'organització. Com a màxima 
responsable ha ideat i liderat el primer procés transformador integral del grup en 60 anys: el pla 
estratègic 2015-2017, amb la participació activa de tot l'equip directiu, amb l'objectiu d'aconseguir 
un creixement sostenible respectant els valors tradicionals de Sorigué, i tenint com a eixos del pla a 
la innovació, el talent i el posicionament. 
 
Ana Vallès és la creadora i impulsora del projecte PLANTA, una innovadora eina de management, en 
què art, ciència, tecnologia i empresa conviuen en un entorn industrial actiu. 
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