PREMIS ROSA MARIA GARRIGA
DONES PEL FUTUR
2a. Edició
Lliurement: 17 de Març de 2022.
Convocatòria
L’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries (Dones pel Futur) convoca la
segona edició de premis en honor a Rosa M. Garriga
Rosa M. Garriga, fundadora i Presidenta d’Honor de Dones pel Futur és referent en l'ajuda
social en la lluita contra la violència de gènere amb més de 25 anys de trajectòria com a
directora i fundadora de la Fundació Assistència i Gestió Integra. Rosa M. Garriga és
guardonada amb el premi Creu de Sant Jordi el 2020 pel seu treball en els drets de la dona.
L’objectiu és reconèixer i premiar, per una banda la iniciativa emprendedora de les dones, i
per l’altre les entitats i organitzacions que contribueixen a un apoderament per aconseguir
l’autonomia económica de les dones emprenedores.
Procés de sol·licitud
El formulari de sol·licitud en línia es pot obtenir al web
https://www.donespelfutur.com/premis-a-lemprenedoria-femenina-rosa-m-garriga o
demanar-lo per correu electrònic al mail: info@donespelfutur.com.
El termini de presentació finalitza el 27 de Febrer del 2022, dia inclòs.
La sol·licitud s’ha de presentar únicament per internet mitjançant l'opció “enviar” del
formulari. Complementàriament es pot fer arribar la documentació al mail
info@donespelfutur.com.
Jurat
●
●
●
●

Joana Prats, directora del Departament de Col·laboracions amb Entitats Socials i
Projectes Transversals de la Fundació Bancària “La Caixa”.
Elisabeth Sauras, Gestora de Negoci Microbank
Gloria Rendón, professional independent experta en migracions
Abdoulaye Fall, director de Maingate

Veredicte
La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dijous 17 de
Març, a les 18h, al Palau Macaya, Sala d’Actes. Pg. de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona.
Dones pel Futur és sensible a les situacions de vulnerabilitat de la dona emprenedora
i convida a participar als premis a totes les emprenedores, autònomes i empresaries, i
també a entitats i empreses de economía social , que treballen a favor de
l’empoderament de la dona.

Premi a la millor iniciativa individual d’emprenedoria Femenina
Premis dirigits a emprenedores i dones autònomes individuals, amb els negocis o
empreses en funcionament, especialment dirigit a aquelles dones que han superat o estan
superant situacions de dificultat per raó de gènere, edat, formació, procedència, situació
legal o financera, entre d’altres.
Es valora també l’arrelament del projecte en el territori i la innovació en la oferta de valor,
impacte social, medioambiental i interrelació amb entitats de suport.
Participants
La sol·licitud ha de ser presentada per persones individuals o empreses amb capacitat
jurídica autònoma amb activitat a Catalunya.
Documentació que cal lliurar
●

Formulari de presentació estàndar de la convocatòria, disponible
a:https://www.donespelfutur.com/wp-content/uploads/2022/02/Sollicitud-premis-Rosa
-M.-Garriga-4-2.pdf

●

o mitjançant la sol·licitud a través del correu electrònic: info@donespelfutur.com.

Dotació del premi
●

Premi a la millor iniciativa i creativitat: valorat en 1000€

500 euros i un servei de consultoria en marqueting i comunicació valorat en 500 euros.
●

Premi a la millor tragectòria: valorat en 1000€

500 euros i un servei de consultoria en marqueting i comunicació valorat en 500 euros.
●

Premi a la implementació en el territori: valorat en 1000€

500 euros i un servei de consultoria en marqueting i comunicació valorat en 500 euros.
Critèris d’avaluació
●

Innovació en la proposta de valor

●

Arrelament en el territori

●

Impacte l’entorn

●

Viabilitat econòmica

Criteris d’exclusió
●

No encaix en el perfil d’emprenedoria per aquesta convocatòria de premi.

