LUCRECIA RODRÍGUEZ

Després d’estudiar Secretariat i Graduat Social, va iniciar el seu
bagatge professional el 22-02-1967 a l’empresa familiar creada
a l’any 1945 pel seu pare el Sr. Joaquim Rodríguez (juntament
amb

la

seva

RODRIGUEZ.

mare
Filla

la

Sra.

d’un

Martina

nucli

Martínez):

familiar

PINTURAS

compromès

amb

l’empresa, a l’any 1977, juntament amb quatre de les seves sis
germanes i degut a la defunció del seu pare, es fan càrrec del
negoci que en aquests moments acredita més de mig segle
d’antiguitat i incorpora la tercera generació.
Des del 25 d’abril del 2015 és la Presidenta del Gremi de
Mestres Pintors de la Província de Lleida.

PREGUNTA
"Segons el mapa del "Emprendimiento 2017" publicat per
Spain StartUP- South Summit, un 30% de les empreses
creades per dones al 2017 van fracassar davant del 58% de
les creades per homes, quins factors creu que influeixen a
favor del major l'èxit de les dones emprenedores?
RESPOSTA
Els meus pares varen tenir 6 filles, per tant, és evident que l’any 1977 quan mor el
meu pare i passem les filles del Joaquim Rodríguez a continuar el negoci, era una
situació si més no curiosa en un moment en que les empreses eren
majoritàriament dirigides per homes i més en sectors vinculats a la construcció.
Tot i amb això, no he fet mai cas dels estereotips i ens hem centrat en treballar. El
nostre objectiu ha estat sempre el client i la seva satisfacció i això amb el temps
ha fet que els nostres clients confiessin en nosaltres i ens veiéssim com unes
professionals. Sí que al nostre sector hem estat les filles del Joaquim Rodriguez
però això per nosaltres era un orgull.
Les meves germanes i jo hem estès sempre l’empresa con un conjunt de relacions
econòmiques i professionals; el nostre valor són els nostres treballadors i els
nostres clients. Al final no sé si dir que són valors femenins per naturalesa, però si
crec que són molt importants la constància, la prudència, l’agraïment... com
factors que intervenen en l’èxit dels negocis.

