
 

PREMIS ROSA MARIA GARRIGA 
DONES PEL FUTUR 

3a. Edició 
 

Lliurement dels premis: 16 de març de 2023. 

 

 

Convocatòria 

L'Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries - Dones pel Futur convoca la tercera 

edició dels Premis Rosa M. Garriga. 

 

Rosa M. Garriga, presidenta d'Honor de Dones pel Futur és referent en l'ajuda social en la lluita 

contra la violència de gènere amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria com a directora i 

fundadora de la Fundació Assistència i Gestió Integral. Rosa M. Garriga va ser guardonada amb 

la Creu de Sant Jordi el 2020 pel seu treball en els drets de les dones. 

 

 

L'objectiu és reconèixer la iniciativa emprenedora de les dones i el seu esforç professional. 

 

Procés de sol·licitud 
El formulari de sol·licitud: https://form.jotform.com/220393783948065  
També en línia al web: https://www.donespelfutur.com/premis-a-lemprenedoria-femenina-

rosa-m-garriga 

o demanar-lo per correu electrònic al Mail: maria.losada@donespelfutur.com. 

 

 

El termini de presentació finalitza el 27 de febrer del 2023 a les 23:59 h 

 

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  

maria.losada@donespelfutur.com. 

 

 



 

Veredicte 

La decisió del Jurat es farà pública durant l'acte de lliurament dels premis el dijous 16 de març, 

a les 18 h, al Palau Macaya, Sala d'Actes. Pg. de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona. 

 

Dones pel Futur, sensible a les situacions de discriminació i invisibilitat que pateixen les 

dones en el món econòmic i empresarial, vol reconèixer i donar visibilitat a l’esforç de les 

emprenedores, autònomes i empresàries que, tot i les dificultats, posen en marxa i fan créixer 

les seves empreses i negocis a Catalunya. 

 

 

Categories dels Premis Rosa Ma Garriga  

d'emprenedoria Femenina 
Premis dirigits a emprenedores i dones autònomes individuals, amb els negocis o empreses en 

funcionament. Convocatòria oberta també per 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 la professionalització, l'arrelament del projecte/negoci en el territori i la innovació 

en l'oferta de valor, l’impacte social, mediambiental i la digitalització. 

 

Categories:  

● Premi a la millor iniciativa i creativitat 

● Premi a la millor trajectòria professional 

● Premi a la implementació en el territori 

● Premi a la millor iniciativa de sostenibilitat 

● Premi a la implementació d’un projecte digitalitzador 

 

 

 

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 estàndard de la convocatòria, disponible a:  

https://form.jotform.com/220393783948065 

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

 

Dotació del premi 

● Premi a la millor iniciativa i creativitat: 500 euros i quota gratuïta de Sòcies de 

Dones pel Futur durant un any. 
● Premi a la millor trajectòria professional: 500 euros i quota gratuïta de Sòcies de 

Dones pel Futur durant un any. 

● Premi a la implementació en el territori: 500 euros i quota gratuïta de Sòcies de 

Dones pel Futur durant un any. 

● Premi a la millor iniciativa de sostenibilitat: 500 euros i quota gratuïta de Sòcies 

de Dones pel Futur durant un any. 

● Premi a la implementació d’un projecte digitalitzador: 500 euros i quota 

gratuïta de Sòcies de Dones pel Futur durant un any. 

 

 

Criteris d'avaluació 

● Innovació en la proposta de valor 

● Arrelament en el territori 

● Impacte en l'entorn 

● Viabilitat econòmica 

● Sostenibilitat de l’empresa/projecte 

● Nivell de digitalització de l’empresa/projecte 

 

Criteris d'exclusió a tenir en compte 

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

 

 

Amb el suport de: 

 


