
 

  
 

 
 
 

#AWESPAIN 2022 
Convocatòria de beques per a dones emprenedores a 

Catalunya 

 

Trenta beques del Consolat General dels EUA a Barcelona finançades pel 
Departament d'Estat dels EUA per a l'ampliació de coneixements sobre 
emprenedoria i innovació social per a dones emprenedores. 

El Consolat General dels Estats Units a Barcelona i Foment del Treball, han 
llançat la segona edició del programa de formació per a dones emprenedores 
"Academy for Women Entrepreneurs" (AWE) que enguany tindrà lloc a 
Barcelona. Aquesta és la quarta convocatòria que se celebra a Espanya. 

A Barcelona, el programa el lidera Foment del Treball amb la col·laboració 
d’EPSON, DWF-RCD, Tech Barcelona i Wayra Barcelona. 

 

PROGRAMA AWE CATALUNYA 

AWE és un programa d'emprenedoria gratuït finançat pel Departament d'Estat 
dels EUA amb l’objectiu  d’impulsar el desenvolupament de projectes 
emprenedors que estiguin liderats per dones. El programa consta de sis sessions 
presencials, una sessió online i un curs de formació en línia intensiu de l'Escola 
de Negocis Thunderbird de la Universitat d’Arizona, anomenat DreamBuilder. 

Objectius:  

• Donar suport a dones emprenedores amb projectes propis perquè puguin 
desenvolupar el seu potencial econòmic, creant condicions per a una 
major estabilitat, seguretat i prosperitat. 

• Promoure la prosperitat econòmica col·lectiva i l'estabilitat global 
mitjançant la creació d'una comunitat d'aprenentatge holística i inclusiva. 

• Impulsar a les dones a desenvolupar idees innovadores, transformar-les 
en projectes emprenedors sòlids, construint ecosistemes d'innovació 
social que promoguin la cooperació entre les participants. 

Idioma:  

El programa AWE es desenvoluparà en anglès durant la formació en línia i en 
català o espanyol durant les sessions presencials. 

 

 



 

  
 

 
 
 

Elegibilitat 

La convocatòria de places està oberta a emprenedores de qualsevol nacionalitat, 
sempre que siguin majors d'edat i residents a Catalunya. 

Totes les participants han de complir els següents requisits: 

1. Ser a) propietàries actives d'un negoci o fundadora / cofundadora d'una 
start-up / empresa creada en els darrers 4 anys; o b) emprenedores en 
fase inicial amb una idea de negoci avançada i / o una marca en procés 
de llançament. 

2. Estar compromeses amb el creixement i les oportunitats ofertes pel 
programa. 

3. Poder assistir i participar activament en les sessions presencials 
facilitades. 

4. L'activitat de l'empresa o negoci s'ha de desenvolupar a Espanya o 
prendre el nostre país com a base d'operacions. 

Per poder accedir als continguts, les participants han de tenir accés a un 
ordinador amb connexió a internet. A més, les sol·licitants hauran de completar 
una enquesta al principi i una altra a la fi del programa. 

 

Cost 

Les beques AWE, finançades pel Departament d'Estat, a través del Consolat 
General de Barcelona a Espanya, estan valorades en 500 euros cadascuna, i no 
tindran cap cost per a les emprenedores seleccionades. 

 

Lloc 

Totes les sessions presencials – inclosa la jornada inaugural i la cloenda -  
tindran lloc a Barcelona, a la seu de Foment del Treball (Via Laietana, 32 de 
Barcelona). El calendari de les sessions será prioritàriament els dimarts de 16 a 
19 hores – sent la primera sessió el 17 de maig i acabant el 28 de juny.  

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 

Període i sol·licituds d’admissió 

Les emprenedores interessades podran enviar la seva sol·licitud a través del 
formulari inclòs a la pàgina web de Foment www.foment.com/awe Les 
sol·licitants hauran d'incloure un breu vídeo indicant les raons per les que volen 
accedir a aquestes beques. 

S’acceptaran sol·licituds fins el 18 d'abril inclusivament, acabant el termini a les 
24:00 hores. 

 

Selecció 

Un cop recollides totes les sol·licituds, el comitè de selecció i avaluació de 
candidatures seleccionaran les candidates a participar en el programa. El resultat 
serà comunicat a les sol·licitants admeses la setmana del 2 de maig. 

Les emprenedores admeses al programa rebran una enquesta prèviament, que 
hauran de completar abans de començar. 

 

Agenda i planificació 

La primera setmana de maig es celebrarà l'obertura del programa a Barcelona. 
A continuació s'adjunta les dates de les sessions que es duran a terme.  

➢ Masterclass Ideació: 17 de maig 
➢ Masterclass Branding: 24 de maig 
➢ Masterclass CANVA: 31 de maig 
➢ Masterclass Pitch: 7 de juny 
➢ Masterclass Planificació Estratègica: 14 de juny 
➢ Masterclass Women in business in US & Spain: Empowering a billion 

women: 21 de juny 
➢ Masterclass Connecting the dots: AWE 2021 & AWE 2022: 28 de juny 

 

Un cop finalitzades les masterclasses hi haurà una visita en forma de tour a les 
instal·lacions de Tech Barcelona on es podrà conèixer les últimes fites de 
l’ecosistema emprenedor a Barcelona.  

Les dates podrien canviar lleugerament, sempre avisant amb antelació a les 
participants. Totes les sessions es duran a terme de forma preferentment 
presencial, podent canviar els criteris si la situació epidemiològica ho recomana. 

http://www.foment.com/awe


 

  
 

 
 
 

És imprescindible participar de forma presencial en almenys un 80% de les 
sessions. 

 

La primera quinzena de juliol se celebrarà la clausura del programa a Barcelona, 
en una jornada d’entrega de diplomes on es convidarà a assistir a totes les 
participants, facilitadores i ponents. En aquesta jornada les set emprenedores 
més destacades rebran premis valorats en 1000 € cada un. 

 

Resultats 

Les emprenedores que finalitzin el programa rebran un diploma que certifiqui que 
han superat el programa AWE i un altre per al curs de formació Dreambuilder. 

A més, totes les participants tindran accés a la xarxa del Departament d'Estat 
"Exchange Alumni" dels EUA (https://alumni.state.gov/). 

 

Premis 

Les emprenedores amb els set projectes més destacats a Catalunya rebran 
premis valorats en 1.000€ cada un consistents en algun dels següents packs: 

- material audiovisual per part d'EPSON  
- hores d'assessorament legal per part de DWF-RCD 
- hores de mentoria per part de Wayra Barcelona 

Igualment, Tech Barcelona premiarà a totes les 30 emprenedores amb accés 
gratuït a tot el seu programa d’activitats durant un any. 

 

 

Més informació: 

Foment del Treball 

Maria Mora  
Directora Departament d’innovació 
innovacio@foment.com 
93.484.12.02 

 

https://alumni.state.gov/
mailto:innovacio@foment.com

