Mostra de l’enquesta
L’informe Women Entrepreneurship in Catalonia:
Reality and challenges from an innovation and
technology perspective té per objectiu el d’analitzar
de forma multidimensional l’emprenedoria de les dones
a Catalunya, vinculada al desenvolupament de la
innovació i el sector tecnològic.
La motivació de l’estudi és la de ressaltar les àrees del
sector tecnològic on encara existeixen bretxes, reptes i
oportunitats, i on les es dones emprenedores han
assolit avenços significatius, així com plantejar un full
de ruta de com es podrien tancar aquesta gaps.
En aquest sentit, les troballes derivades busquen:
Orientar la presa de decisions polítiques i el disseny
d’iniciatives i programes.
Ressaltar i contribuir a impulsar el valor que les dones
emprenedores aporten a la societat i a l’impuls del
sector tecnològic, suggerint d’aquesta manera àrees
de millora.
Els resultats del projecte seran:
 Baròmetre de comprensió de la dona
emprenedora del sector tech.
 Establir directius o actuacions puntuals per
respondre a les necessitats de l’ecosistema.

Per tal d’elaborar el document s’ha
realitzat una primera investigació basada
en un qüestionari estructurat a 400 dones
a Catalunya, de les quals el 50% ha
estat a dones emprenedores d’empreses
tecnològiques i el 50% a dones amb
esperit emprenedor que ho estan valorant
però no han iniciat el projecte.
Posteriorment, s’ha realitzat una investigació en fonts secundaries sobre
l’ecosistema emprenedor femení del
sector tecnològic analitzant els principals
drivers, motivacions i actius al lideratge
femení, amb l’objectiu últim de contrastar i
complementar aquests resultats en un
focus group.
El 57,5% de les dones emprenedores
en actiu estan ubicades a la
província de Barcelona, seguides
del 15%, 14% i 13,5% a Tarragona,
Girona i Lleida respectivament.
Així mateix, el 91% de les dones amb
esperit emprenedor que estan valorant
l’emprenedoria al sector tech es
concentren a Barcelona.

ACTIVES

POTENCIALS

TOTAL

Edat
18 - 39 anys
37,0%
40 – 59 anys
63,0%
Província
Barcelona
57,5%
Tarragona
15,0%
Lleida
13,5%
Girona
14,0%
Formació acadèmica
Primària
3,0%
Secundària
22,0%
33,0%
Formació
Professional
31,5%
Títol
universitari
5,0%
Títol de
Postgrau
Doctorat
1,0%
Altres
4,5%
Estat civil
Soltera
28,5%
Casada
53,0%
Divorciada
17,5%
Viuda
1,0%
¿Té fills?
Si
No

73,0%
27,0%

60,5%
39,5%

48,8%
51,3%

91,0%
3,5%
4,0%
1,5%

74,3%
9,3%
8,8%
7,8%

2,0%
19,0%
36,0%

2,5%
20,5%
34,5%

32,5%

32,0%

3,5%

4,3%

1,0%
6,0%

1,0%
5,3%

49,0%
38,5%
12,5%

38,8%
45,8%
15,0%

47,0%
53,0%

60,0%
40,0%

El 63% de les emprenedores actives tenen
més de 40 anys. En canvi, el 60,5% e
les dones amb esperit emprenedor i que
estan valorant l’inici d’un projecte empresarial
tech tenen entre 18 i 39 anys.
Tant les emprenedores actives com les que ho
estan valorant corresponen majoritàriament i
en la mateixa porció a una formació

professional (33% i 36%) o un títol
universitari (31,5% i 32,5%).
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Com és l’ecosistema de les empreses
del sector tecnològic femení?

Caracterització de l’ecosistema
De les 200 empreses tecnològiques,
el 76% són fundadores del seu propi
negoci, mentre la resta l’han comprat,
és un negoci familiar o herència.
El 20,5% facturen
menys de 30.000 €,

El 40,5% de les empreses estan
constituïdes per una treballadora, el

43,5% d’entre 2-4 treballadors
i el 14% per més de 5

Facturació de l’ecosistema

19% entre 30.000 i
100.000 € i el 0,5% més
de 5 M€. Alhora, el 58%
ha preferit no respondre aquesta dada.

Fonts de finançament
Només el 5% de les dones
emprenedores en el sector
tecnològic ha rebut finançament
per part d’inversors. La resta
provenen de fons personals.

52,5%

Estalvis personals

30,0%

Venda del negoci anterior

11%
5%
1%
0,5%

Préstec familiar o amics
Inversors
Préstec bancari
Llar o cònjuge

El 59% dels negocis de les
persones
enquestades
són
anteriors al 2015, el 26.5% es van
fundar entre el 2015 i el 2019 i el
14.5%
són
negocis
fundats
després del 2019. Tot i que la
pandèmia ha sigut un factor clau
per la reducció de l’emprenedoria,
per convertir-se en
una de les crisis econòmiques
més importants de la nostra
història, la situació de incertesa
posa de relleu un total d’empreses
majoritàriament anteriors a l’any
2015.
La gran majoria dels negocis de les
persones enquestades (52.5%)
es van fundar mitjançant els
estalvis personals com a font de
finançament, el 30% mitjançant la
venda del negoci anterior i l’11%
amb finançament a través d’amics
o familiars. La resta (6.5%) es van
finançar a través d’inversors,
préstecs bancaris o amb l’ajut
financer d’un cònjuge.

Pel que fa al camí cap a la
propietat intel·lectual, el 76% van
fundar el negoci directament, el
15.5% van comprar el negoci i el
8.5% es van sumar o van
heretar el negoci familiar.
Pel que fa a la mida dels negocis
de les persones enquestades en
nombre de treballadors, el 43.5%
són negocis amb 2-4 treballadors,
el 40.5% són negocis amb un sol
treballador, el 14.5% són negocis
amb 5-10 treballadors, i el 2% són
negocis
amb
més
de
10
treballadors.
Pel que fa a la mida dels negocis
en facturació, un 58% (116
enquestades)
prefereix
no
contestar
aquesta
pregunta.
D’entre les 84 persones que sí que
han respost a aquesta pregunta, el
48.8% facturen menys de 30.000€
per any, el 23.8% facturen entre
50.000€ i 100.000€,
el 21.4%
facturen entre 30.000€ i 50.000€, i
el 6% restant facturen més de
100.000€.

Aplicació de la innovació i R+D a l’ecosistema
Entre els trets principals de l’aplicació de la innovació científica o tecnològica (*), el tret
més significatiu de l’ecosistema català és que es reconeix el coneixement i el knowhow com l’actiu més important de l’empresa. Alhora, la producció de bens i serveis
com valor afegit. Seguidament, les emprenedores actives del sector tecnològic posen
de manifest que en els dos darrers anys han resultat en nous processos, productes o
serveis.
Així mateix, la majoria de l’ecosistema posa de manifest que no compta amb un
personal científic i/o tècnic qualificat, amb formació superior, ni disposa d’un
departament d’R+D propi o contacte directe amb un centre tecnològic, de recerca o
universitat. D’altra banda, no hi ha un lligam clar entre l’aplicació de la innovació
tecnològica com avantatge competitiu, pel que es representa un alt recorregut de
millora en aquest àmbit.

Principals tecnologies

No ho sé

Cap

Altres

5G

Eines de visualització

Intel·ligència artificial

IoT

Big Data

En aquest gràfic es pot visualitzar les tecnologies que les emprenedores en actiu
apliquen al seu negoci i les tecnologies que les potencials emprenedores aplicarien al
seu negoci. Clarament es veu un interès per les tecnologies 5G, les eines de
comunicació i marketing digital, de visualització i intel·ligència artificial. En un segon
estadi, podríem trobar les aplicacions del big data i l’IoT.
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Els principals factors motivacionals
pels quals les dones inicien projectes
emprenedors al sector són la
confiança en el producte o servei
ofert i l’auto- realització, seguits de la
necessitat d’independència, el desig
de majors guanys i l’exploració d’una
àrea rendible.

D’entre les emprenedores en actiu, quins són els drivers i
actius que han fet iniciar el projecte empresarial?

Factors motivacionals
1

3

2

4

6

5

7
X

Confiança en el producte/servei ofert
Autorealització

X

La necessitat d’independència

X

Desig de guanys més grans

X

Per explorar una àrea de negoci rendible

X

Necessitat d’un repte

X

Per desenvolupar la meva afició/hobby

X

Garantir una alta seguretat laboral

X

Necessitat d’un horari de feina flexible

X

La insatisfacció amb la carrera professional treballant per a tercers

X

Compatibilitat amb els deures familiars

X

Rols, models i influències d’altres persones, amics i familiars dels membres

X
X

Ingressos familiars insuficients

X

Dificultat per trobar feina
Ingrés a l’empresa familiar

X

Necessitat, pèrdua de la feina, reducció de personal

X

Així mateix, altres trets diferencials
són la necessitat d’un repte i el
desenvolupament d’una afició lligada
al projecte empresarial.
A diferència, les dones emprenedores en actiu no valoren com
aspectes drivers del seu inici a
l’emprenedora els ingressos familiars
insuficients, la dificultat de trobar
feina o l’ingrés a l’empresa familiar.
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Caracterització de l’esperit
emprenedor femení

Comprensió dels trets d’una dona emprenedora per
enfortir la seva capacitat de lideratge al sector
tecnològic
Saber arriscar-se
6,5

Iniciativa

6,4
6,3

Col·laboració

Entre els principals trets d’una persona emprenedora, les dones del
sector tecnològic que estan valorant l’inici d’un projecte empresarial
assenyalen les següents fortaleses i debilitats pel que fa al seu perfil,
identificant així les oportunitats de reforç, apoderament i capacitació.

Iniciativa
Capacitat d’aprendre
Aspiració al creixement
Creativitat i innovació

6,2
6,1
6

Capacitat
d’aprendre

Orientació als
assoliments

5,9
5,8

Aspiració de
creixement

Autonomia a la f eina

Creativitat i
innovació

Col·laboració
Orientació als
assoliments
Autonomia
Autoconfiança

Autoconfiança

*Acabar de completar amb el f ocus group
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Caracterització de l’esperit emprenedor femení

Factors motivacionals

Autorealització
Confiança en el producte/servei ofert
Desig de guanys més grans
La necessitat d’independència
Per explorar una àrea de negoci rendible
Garantir una alta seguretat laboral
Per desenvolupar la meva afició/hobby
Necessitat d’un repte
Necessitat d’un horari de feina flexible
La insatisfacció amb la carrera professional treballant per a tercers
Compatibilitat amb els deures familiars
Rols, models i influències d’altres persones, amics i familiars dels membres
Ingressos familiars insuficients
Dificultat per trobar feina
Necessitat, pèrdua de la feina, reducció de personal
Ingrés a l’empresa familiar

En els casos de les dones amb
esperit emprenedor i que estan
valorant emprendre al sector

posen de manifest
que l’autorealització com
primer driver i factor
motivacional.
tecnològic,
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Aspectes del territori català en
el suport de l’emprenedoria
Catalunya i els seus plans
de suport
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Aspectes del territori català en
el suport de l’emprenedoria

Observacions
 Les emprenedores actives i les dones que ho estan
valorant reconeixen que Catalunya és una font
d’oportunitats
empresarials
pel
seu
desenvolupament. En comparativa, les potencials
emprenedores estan més acord amb aquesta
afirmació respecte les actives.
 Seguidament, la afirmació que presenta més massa
crítica en acord entre les actives i potencials és que
les
infraestructures
de
Catalunya
satisfan
adequadament les necessitats del meu negoci.
 Les emprenedores actives posen de manifest,
respecte les potencials, un major desacord en què
Catalunya les ajuda i dona suport per establir xarxes
amb altres negocis (3,93 vs 4,72). Així mateix,
també estan en desacord que Catalunya i les seves
polítiques públiques són adequades per la millora
de l’esperit emprenedor de les dones en el sector
tecnològic (3,74 vs 4,64)

En base als projectes emprenedors reincidents, el present Baròmetre és capaç d’analitzar
i aprendre de les experiències i els obstacles del primer projecte per par t de les dones en
posició de lideratge.

Catalunya té polítiques adequades per a la millora
de les dones i el seu esperit emprenedor.

Catalunya ofereix oportunitats a les dones
emprenedores pel fet d'establir xarxes amb altres
negocis.
Potencials
Actives

Cat alunya proporciona una base excel·lent per
generar oport unit at s comercials i internacionals.

Les infraest ruc tures de Cat alunya satisfan
adequadament les necessit at s del meu negoci.

Catalunya és una font d’oport unit ats empresarials.
0
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Gaps genèrics:
Mancances i obstàcles
Trets febles i mancances de l’emprenedoria
femenina al sector tech
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Gaps genèrics:
Mancances i obstàcles

Obstacles

 Mentre les dones emprenedores en actiu
assenyalen que el principal obstacle o repte en
el seu recorregut ha estat la conciliació i, per
tant, l’equilibri personal i professional (4,17 sobre
5), les dones que estan valorant l’inici d’un
projecte tecnològic afirmen que és l’accés a
un suport en el finançament per a fer-ho
possible (mitja de 4,76 sobre 5).

5
4,5
4
3,5
3

 Seguidament, tant les actives com les potencials
posen de manifest que l’aversió al risc i la

2,5
2

falta de polítiques públiques de suport i
apoderament a l’emprenedoria femenina al

1,5
1
0,5

Actives
Pot encials

0

sector tecnològic son altres factors que
esdevenen un repte (mitges de 3,98 i 4,64
respectivament).
 Al mateix temps, la

falta d’informació
adequada sobre el negoci és un dels altres
factors destacat com a repte o obstacle des del
punt de vista del lideratge de projectes
empresarials tecnològics. Alhora, la falta de

models i referents femenins i l’aïllament
de la xarxa comercial es converteixen en
altres factors valorats com punts d’alt recorregut
de millora.
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Gaps genèrics: Mancances i obstàcles

Suport més demandat per les emprenedores
Gaps per l’emprenedoria femenina
De les 200 emprenedores en actiu, el 44%
considera que requereix d’una major
capacitació per desenvolupar-se amb èxits
com emprenedora del sector, de les quals el

65,9% assenyala que necessitaria de
capacitació en habilitats tecnològiques i el

63,6% en comptables. Seguidament, també
hi ha un alt volum que posa de manifest la
necessitat d’adquirir habilitats en management,
comunicatives i tècniques en un 53,4%, 50% i
46,6% respectivament.
Per contra, les dones amb alt esperit
emprenedor que estan valorant l’inici d’un
projecte tecnològic, posen de relleu que els
falta els següents elements per iniciar el
projecte: Suport

econòmic (75%),
xarxa de contactes (38%), temps
d’inversió i disponibilitat (32%), confiança en
si mateixa (20%) i capacitats (15%).

Finançament
Del 75% de les emprenedores
potencials que assenyala el suport
econòmic com una de les seves
mancances clares per emprendre,

Si es poses a disposició
una subvenció per
potenciar
l’emprenedoria

d’aquestes el 16% afirma que
requereix d’un import de

femenina, el 95%
afirma que sol·licitaria
aquest ajut de
finançament.

100.000 €, el 39,3%
de 50.000 € i el 30%
de 10.000 €.

Sí

Xarxa de contactes

Apoderament i coaching

Del 38% de les emprenedores
potencials que assenyala el
networking i xarxa de contactes com
element fonamental i feblesa en el
seu desenvolupament, d’aquestes el

Pel que fa a les potencials

56,3% assenyala una incertesa en
el moment d’arrencada, el 42,2%
dificultat en compaginar amb una
altra feina, el 29,7% por al fracàs i
el 18,8% falta de reconeixement pel
temps invertit.

95,0%

emprenedores, el 30% d’elles
destaquen un nivell d’autoconfiança
baix o mig, el que conclou una
necessitat en programes
d’apoderament i coaching femení
per incrementar la confiança.

No
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Recursos necessaris com emprenedora
activa i potencial
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Suport financer
Formació/ coneixements/ habilit ats

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

El 66% i el 76,5% de les
actives i potencials assenyalen el
suport financer com l’element més
necessari pel seu desenvolupament.

Eines, equipaments, maquinària

D’altra banda, el 48,0%

Assessorament empresarial

i el

37,0% de les dones enquestades

Suport de màrquet ing

actives i potencials fa palesa la
necessitat d’obtenir recursos i
capacitació en competències
digitals.

Local comercial adequat
Suport en el creixement
Suport t ècnic i t ecnològic

Així mateix, les competències i
assessorament empresarial alhora
esdevé un dels recursos més

Suport psicològic
Treball en xarxa amb altres propiet aris de negocis

demandats, essent el 57,0%

Infraest ructura

i

el 44,5% de les dones
enquestades actives i potencials
respectivament.

Suport legal
Capacit ats empresarials específiques
Alt res
Ac tives

Pot encials
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Reincidència de l’emprenedoria.
Aprenentatges i èxits
De les 200 emprenedores
actives, tan sols el 17,5% és la
segona vegada que empren.
D’aquestes dones reincidents en
l’emprenedoria, el 37,1% afirma

que el seu primer projecte
encara està actiu, mentre el
62,9% assenyala que ja no ho
està.

Addicionalment, d’entre les 200
dones amb esperit emprenedor
i estan pensant d’iniciar un
projecte, el 91%

ho
valoren per primera
vegada. Per contra, el 9%
de les dones en consideració
d’emprendre, posa de manifest
que va iniciar un primer projecte
i no va funcionar.

Observacions
 El principal factor pel qual no va convertir-se en un projecte amb continuïtat
és per la falta de finançament, tant per les actives com per les potencials
(37,1% i 33,3% respectivament).

En base als projectes emprenedors reincidents, el present Baròmetre és capaç d’analitzar
i aprendre de les experiències i els obstacles del primer projecte per part de les dones en
posició de lideratge.

Altres
Falta de polítiques
d’emprenedoria femenina
Aversió al risc (témer el fr acàs)
Falta de confiança en una mateixa
Desigualtat d'accés al finançament
F a l t a d'habilitats de gestió empresarial
Ambient sociocultural (discriminació,
estereotips)

Actives
Potencials

Aïllament de la xarxa comercial
Falta de models/referents

 D’altra banda, a diferència entre les actives i potencials, les potencials
assenyalen que van experimentar dificultats pel que fa a l’equilibri
personal- professional i conciliació (33,3%).

Falta d'inf ormació adequada
sobre el negoci

 Mentre entre les potencials emprenedores posen de manifest una major
falta de confiança en si mateixes, una major aversió al risc i falta de
capacitació digital i informació sobre el negoci, les emprenedores
actives assenyalen la falta de polítiques d’emprenedoria per dones, la
desigualtat d’accés al finançament i manca d’habilitats en gestió
empresarial.

Falta de capacitació digital

Falta de finançament

Conciliació laboral-personal
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
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Resultats del focus group
Aspectes rellevants i
oportunitat s de millora
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Derivat del focus group amb dones i
entitats influents pel que fa a
l’emprenedoria femenina al sector
tecnològic, s’obtenen les següents
conclusions:

Conclusions (1/2)

1. Lideratge i autoconfiança.
Hi ha un pensament generalitzat
entre dones de no poder liderar un
projecte empresarial. A més, aquesta
manca de confiança també es
tradueix en la tipologia d’empreses
que s’estan impulsant i liderant.

4. Desigualtat en l’accés al finançament.

Alhora, fins a on creuen les dones que poden
arribar aquests projectes empresarials.
Dit això, ha d’haver més referents femenins
i millora del lideratge per tal d’enfortir la
confiança, un dels aspectes més rellevants
per l’impuls de l’emprenedoria.

2. Incorporar als homes en els fòrums i iniciatives.
Cal sensibilitzar de forma global,
incloent als homes a les discussions,
fòrums i baròmetres per accionar
polítiques per part de tots.

Així, organitzar fòrums i píndoles
mixtes, considerant la importància
d’una sensibilització global.

3. Trencar amb la idea d’haver-se de formar en
totes les àrees.
Demanda de major formació.
Les dones tendeixen a demanar formació
en totes les àrees necessàries. A més,
existeix molta formació especialitzada en
tecnologia i premis de reconeixement que
són molt rellevants per la creació de
referents. No obstant això, aquesta
capacitació requereix d’un finançament
addicional i, en conseqüència, les dones
tendeixen a ser autodidactes en totes
aquelles àrees i competències més
desconegudes.

Contract ació de persones especialitzades.
En resposta a aquest fet, cal doncs impulsar
iniciatives de contrac tació de persones amb
especialitat i know-how.
Així mateix, a partir d’aquí, es posa de relleu
l'oportunitat d’incloure com a criteris en fons
d’inversió la contractació de persones amb
perfils, habilitats o competències molt
especifiques que complementin les skills del
projecte.

S’assenyala que les dones tenen
més dificultats pel que fa a la
sol·licitud d’ajuts i suport
econòmic, de forma globalitzada.
Així, es detecta un gran
recorregut pel que fa a
l’apoderament i capacitació de
les dones emprenedores per
captar suport i inversió en
el seu projecte emprenedor.

Sumat a això, els fons d’inversió
fins al moment han pensat en clau
masculina, per la inexistència de
referents femenins. A data d’avui
estan sorgint nous espais on
promoure i enfortir els fons
d’inversió en projectes liderats
per dones.
Cal donar aquest supor t
econòmic.

D’altra banda, el pensament de la
dona està en el llarg termini. Dit
d’altres paraules, a la hora de
plantejar els projectes, es
plantegen fites assumibles i
justes.

Històricament, els microcrèdits
han posat de relleu la capacitat i
compromís de retorn d’aquests
préstecs per par t de les dones, el
que justifica una gran rellevància
en invertir en projectes liderats
per dones.

Per tant, cal impulsar
iniciatives de promoció de
nous fons d’inversió a
projectes liderats per dones.
En definitiva, cal

increment ar el pool de
les dones inversores.
És a dir, si hi ha més dones
inversores, hi haurà més
dones que arribin a obtenir
finançament pel seu projecte
emprenedor. A través dels
Business Angels i, d’altra
banda, mitjançant
professionals de la inversió
que siguin General Partners.

5. Més captació de talent femení STEM
Hi ha una voluntat d’adquirir
talent femení en les empreses
tecnològiques. Per tant, cal
donar supor t i ajut per fer punts
de contacte entre les empreses i
les universitat s i centres
generadors de talent.

A més, hi ha una gran expansió en el comerç
digital, hosteleria i ciberseguretat . Davant
d’aquest fet, es posa de relleu la impor tància de
fomentar les vocacions STEM entre les
escoles i universitat s. Així mateix, modernitzar i
generar un llenguatge molt més inclusiu per
par t de tots.
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Conclusions (2/2)

Derivat del focus group amb dones i
entitats influents pel que fa a
l’emprenedoria femenina al sector
tecnològic, s’obtenen les següents
conclusions:

6. Referents femenins. Visibilitzar nou talent.
Necessitem més referents
femenins que ajudin a altres
dones a emprendre
projectes empresarials i
noves idees de negoci.

Així mateix, hi ha una tasca
pendent i constant de
visibilitzar nou talent, que
n’hi ha molt, jove i sènior,
de diferents àmbits i
perfils.

A més, hi ha molta
emprenedora arreu del
territori que no se li
dona la visibilitat que
s’hauria.

7. Entendre que la tecnologia no és haver estudiat
una carrera tecnològica. És tranversal.
El món tecnològic ja és el cada dia
de tothom. Els perfils diversos en
carreres no tècniques també han
d’abraçar la tecnologia, com a
àmbit transversal i d’impacte a
totes les persones i professions.

En conclusió, ampliem el concepte de
la tecnologia.

8. Aïllament de la xarxa de contactes i networking
Avui hi ha més esdeveniments de
networking i de supor t entre
dones de fa una anys, però el
que cal aconseguir és que cada
vegada hi hagi més dones
diferents, d’arreu del territori,
en aquests fòrums.

D’altra banda, per una dona emprenedora, el
temps dedicat a treballar en el negoci versus
el temps en fer networking i establir nous
contacte.

9. La maternitat no és un problema.
Diversitat en equips d’emprenedoria.
La maternitat és una
circumstancia, s’ha de saber com
compaginar-ho perquè sí que es
pot.
Cal entendre que estar
embarassada no és estar malalta.
La responsabilitat i seny està
davant de qualsevol persona
emprenedora, independentment
del gènere.

Els fons d’inversió a vegades
consideren que apostar per
empreses liderades per dones
pot esdevenir una interrupció
en el seu desenvolupament de
negoci, pel que a par t d’ara
valoren el liderat ge femení,
però addicionalment que
l’equip de lideratge sigui
divers, entre homes i dones.

S’ha de comptar amb els
homes en aquestes decisions.
Equip divers per dotar de
major opor tunitat de
finançament.
Per aquest motiu, neixen
molts projectes de dones per
ajudar a altres dones a
realitzar els seus projectes
emprenedors.

10. Diversitat

11. Compartir experiències

S’ha de deixar de parlar de gènere i
parlar més de diversitat , per
incloure als homes a les discussions
d’una forma més amable, real i amb
major èxit i impacte.

Entre les acceleradores i entitats d’acompanyament a
projectes emprenedors liderat s per dones, s’assenyala la
dificultat de trobar dones emprenedores dedicades a
compar tir la seva experiència i aprenentat ge.
Aquest fet és degut a l’equilibri entre el temps dedicat a
treballar al negoci versus el temps dedicat a establir noves
xarxes i networking. Per tant, encara hi ha recorregut de
millora en aquestes xarxes de supor t i col·laboració entre
dones.
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“Les emprenedores senyalen
el know-how com una de les
seves grans necessitats,
quan l’autoconfiança hauria
d’anar per endavant”

Luisa Bernadó
Lideratge 50 /5 0 –
Grup tecnològic

“Vaig tancar la meva primera
ronda d'1 milió i mig d’euros
embarassada; estar
embarassada no és estar
malalta”

Helena Torras
We Rock Capital

“Es importante seguir
trabajando en programas
de financiación, para que
la mujer no tenga que saber
de todo y pueda contratar
a un buen equipo”

Sandra Arévalo
Women Angels for STEAM /
Wisar

“Les dones estan educades
en la perfecció i els homes
en la valentia. Falta
finançament però sobretot
autoconfiança”

Bea triz de Vicente
Nementora

RECOMANACIONS
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Recomanacions

1. Liderar fòrums i esdeveniments de lideratge femení amb homes i dones.
Prendre decisions en aquest àmbit entre tots. Per exemple, generant un
grup de treball d’empresaris i empresàries catalanes per incorporar major
talent femení i promoure l’impuls emprenedor.
2. Liderar una acceleradora de projectes tecnològics liderats per dones i
equips diversos, pensant especialment en l’autoconfiança, capacitat
d’aixecar finançament i desenvolupament de networking i noves xarxes.
A més, incorporar projectes arreu del territori.
3. Desenvolupar nous fons d’inversió de dones o altres iniciatives en suport a
altres projectes empresarials femenins. D’altra banda, comunicar i donar
major visibilitat dels existents.
Entre les acceleradores i entitats d’acompanyament a
projectes emprenedors liderat s per dones, s’assenyala la
dificultat de trobar dones emprenedores dedicades a
compar tir la seva experiència i aprenentat ge.

4. Ampliar els fòrums de networking i arribar a altres dones i àmbits territorials.
Celebrar la setmana dels fòrums a diferents ciutats de
Catalunya, amb les
Aquest fet és degut a l’equilibri entre el temps dedicat a
treballar
al negoci versus el temps dedicat a establir noves
persones influents de cada territori com altaveus de les
emprenedores.
xarxes i networking. Per tant, encara hi ha recorregut de
millora en aquestes xarxes, supor t i col·laboració entre dones.
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Recomanacions

5. Sensibilitzar sobre la importància de major contractació en competències i
habilitats complementaries, i no l'excessiva formació en totes les àrees per
part de les dones. Cercar l’equilibri.
6. Crear una comunitat entre dones emprenedores, entitats de suport, fons
d’inversió, entitats influents i administracions locals per donar suport a
l’emprenedoria tecnològica del territori.
7. Obtenir dades sobre l’evolució i tendència de l’emprenedoria femenina al
sector tecnològic a través de l’actualització del present baròmetre.
Entre les acceleradores i entitats d’acompanyament a
projectes emprenedors liderat s per dones, s’assenyala la
dificultat de trobar dones emprenedores dedicades a
compar tir la seva experiència i aprenentat ge.

8. Sesibilitzar sobre les dades i resultats del baròmetre en entorns mixtes
representatius de la població.
Aquest fet és degut a l’equilibri entre el temps dedicat a

treballar al negoci versus el temps dedicat a establir noves
xarxes i networking. Per tant, encara hi ha recorregut de
millora en aquestes xarxes, supor t i col·laboració entre dones.

