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L’Ajuntament de Barcelona commemora cada any el dia 25 de 
novembre, declarat per l’ONU des del 1999 com a data oficial 
del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones, amb la convocatòria del Premi 25 de Novembre, i dins 
el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones (xarxa cívica i social).

La violència vers les dones és un problema social i públic 
gravíssim que impacta severament en la vida de les dones que 
viuen situacions de violència masclista pel sol fet de ser dones. 
Històricament les associacions de dones i els grups feministes 
han col·locat a l’agenda política aquesta vulneració dels drets 
humans, i han aconseguit canvis legislatius importants alhora 
que aconseguien impacte públic mitjançant les mobilitzacions 
socials.

La violència vers les dones és un fenomen estructural, social 
i cultural, no es tracta d’un fenomen aïllat que afecta la vida 
d’alguna dona, sinó que és una manifestació que colpeja tots 
els àmbits de la vida de totes les dones.

Per aconseguir una Barcelona lliure de violència masclista 
es fa necessària la participació activa de tota la societat, 
concretament la col·laboració i la participació d’actors i agents 
que tradicionalment no han tingut, dins les seves estratègies 
d’acció i activitat, l’erradicació de la violència masclista.

Resulta també imprescindible, doncs, emprendre un camí per 
a la generació de noves aliances amb associacions i grups de 
fet de la ciutat, sigui quina sigui la seva naturalesa, finalitat o 
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Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a 
finalitat: 

• Dur a terme accions de visibilització, conscienciació, rebuig 
ciutadà i col·lectiu de les violències masclistes implementades 
per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet 
o entitats de qualsevol índole.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

• Ser projectes inèdits o estar a l’inici de la seva implementació, 
però en cap cas poden ser projectes acabats.

• Abordar la sensibilització i conscienciació contra la violència 
masclista mitjançant creacions de projectes de caràcter 
artístic i plàstic.

• Materialitzar-se en accions concretes.

• Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu 
des de la perspectiva de gènere, i en el cos del projecte ha de 
constar el compromís, en el cas d’ésser premiat, perquè tota 
la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per a 
la seva implementació, difusió, etcètera, siguin inclusius des 
de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes:

• S’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i han de ser 
d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

El règim jurídic es determina a les bases generals reguladores 
d’aquesta convocatòria. 

origen per incidir de manera més efectiva en l’elaboració del discurs 
del rebuig social i públic a qualsevol forma de violència masclista. 

Amb l’objectiu de fer visible el claríssim rebuig a la violència vers les 
dones, cal aconseguir fer visible aquest refús a través de totes les 
persones i des de tots els àmbits en què desenvolupen la seva vida 
a la ciutat (vida laboral, professional i familiar, etcètera), un rebuig 
que, per tant, s’ha de poder visibilitzar en cada un dels elements 
que fan possible el desenvolupament de la vida quotidiana. 

L’Ajuntament de Barcelona vol contribuir activament a fer de 
Barcelona una ciutat on tothom té un paper actiu i proactiu 
en la lluita contra les violències masclistes, i és per això que 
convoca aquesta dotzena edició del Premi 25 de Novembre, Dia 
Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones, sobre 
el tema “Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista”, amb la finalitat 
de donar suport a les iniciatives de conscienciació i rebuig ciutadà i 
col·lectiu contra les violències masclistes que duen a terme actors 
i sectors socials i cívics de tot tipus.

L’objecte de la convocatòria és, doncs, oferir recursos econòmics 
i suport institucional que faciliti la realització dels projectes 
guanyadors. No es pretén —això seria contrari a l’esperit del 
premi— substituir la responsabilitat i la iniciativa dels col·lectius 
o les persones promotores.

Aquestes bases específiques regulen el funcionament del concurs, 
en què es premiarà els projectes que hagin estat seleccionats 
pel jurat sobre la base dels criteris i les característiques que 
s’estableixen aquí i els terminis i la documentació que es requereix 
per presentar-los.
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Poden presentar projecte les persones físiques, les associacions, 
els grups de fet i les entitats de qualsevol índole (comercials, 
culturals, veïnals, etcètera); els espais de lleure i oci; les escoles, 
els centres educatius i d’ensenyament; els equipaments i els 
serveis cívics, socials, culturals i de l’àmbit de la salut, i els grups, 
les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de 
Barcelona. 

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas 
de grups integrats només per persones físiques cal que la persona 
que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la 
ciutat de Barcelona.

El Premi 25 de Novembre estableix una sola categoria de projecte i 
un premi amb la dotació següent:

- Premi Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €

Aquest import anirà a càrrec de la partida 0801-48101-23241 del 
pressupost de l’exercici  2017. 

• El Premi Jurat només correspon a un projecte. No es fa pública 
una classificació de tots els treballs presentats. En cas d’empat 
seran objecte de consideració especial, per part del jurat, els 
projectes presentats per associacions, grups o entitats que 
formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de 
violència vers les dones.

El veredicte del jurat per anunciar el nom del projecte guanyador 
del premi es donarà a conèixer, en el decurs d’un acte públic, en una 
data propera al dia 25 de novembre de 2017. La data, el lloc i l’hora 
s’anunciaran oportunament, i es podran consultar a l’adreça http: 
//www.bcn.cat/dones.

QUARTA
PARTICIPANTS

Convocatòria 2017

BASES ESPECÍFIQUES
06 XII PREMI 25 DE NOVEMBRE  

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones
07

TERCERA
Premis i dotació

CINQUENA
CRITERIS DE VALORACIÓ

En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte 
els criteris següents, que es valoraran de manera individual amb 
una valoració de 0 a 10, 0 el que menys s’ajusti al criteri i 10 el 
que més. 

La puntuació màxima serà de 10, corresponent a la suma de la 
puntuació obtinguda per la valoració sobre la base dels criteris  
generals, fins a un màxim de 5, i l’obtinguda sobre la base dels 
criteris específics, fins a un màxim de 5.



Criteris generals, fins a un màxim de 5 punts: 

• Grau d’adequació a les finalitats i a l’objecte establerts a la clàusula 
primera i segona d’aquesta convocatòria  (fins a 1,75 punts).

• Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica de 
la proposta (fins a 1,75 punts).

• Visibilitat de l’acció o sostenibilitat en el temps de l’actuació que 
s’ha dut a terme (fins a 0,75 punts).

• Innovació metodològica i ús de tecnologies de la informació (fins 
a 0,75 punts).

Criteris específics, fins a un màxim de 5 punts.  

• Creacions innovadores de caràcter comunicatiu, simbòlic i 
plàstic de rebuig a les violències masclistes (fins a 1,80 punts). 

• Associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole 
(comercials, culturals, veïnals, etcètera) de caràcter generalista 
o sectorial que no hagin incorporat la lluita contra la violència 
masclista en les seves activitats habituals (fins a 0,80 punts).

• Col·laboració entre diversos col·lectius i associacions de la 
comunitat (fins a 0,80 punts).

• Grau d’impacte a l’espai públic i comunitari (fins a 0,80 punts).

• Grau de transferibilitat (fins a 0,80 punts).

SISENA
Termini i forma
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El termini de presentació de les propostes s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i acabarà el 20 d’octubre de 2017.

Les bases de la convocatòria es poden consultar per internet a 
www.bcn.cat/dones.

Els projectes s’han de presentar al Registre General de 
l’Ajuntament (pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa) o als registres 
municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, mitjançant 
un full d’instància que es facilita a les mateixes oficines o  que es 
pot baixar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, a 
l’adreça http://www.bcn.cat/dones. 

SETENA
Documentació

Les persones interessades han de presentar, durant el termini 
establert, els documents següents degudament complimentats:

• Fotocòpia del DNI o NIF de la persona o entitat sol·licitant.

• Currículum dels grups, les associacions o les entitats que 
presenten el projecte. 

• En el cas d’associacions i entitats constituïdes legalment, cal 
aportar, també, còpia dels estatuts.



• Descripció del projecte segons model normalitzat.  

• Pressupost del projecte segons model normalitzat.

• Fitxa resum del projecte segons model normalitzat.

El projecte, el pressupost i la fitxa resum s’han de presentar en 
format paper i en suport digital en el termini i la forma establerts a 
la clàusula cinquena d’aquestes bases. 
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