Dimarts, 4 d'octubre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
ANUNCI d'informació pública
La Comissió de govern, en sessió de 21 de setembre de 2016, ha aprovat la següent resolució:
"APROVAR INICIALMENT les Bases Generals del Premi 25 de novembre – Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència vers les Dones,
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 52 de la llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,
TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT aquestes bases generals sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions
durant el període d'informació pública,
APROVAR i CONVOCAR, condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases Generals, l'XI Premi 25 de
novembre 2016 - Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, així com les bases específiques
d'aquest,
ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província i fins el 24 d'octubre de 2016,
AUTORITZAR la despesa de 15.000,00 EUR amb càrrec a la partida 0201 – 48101 – 23241, del pressupost de 2015
prorrogat per a l'exercici 2016, i.
PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona".
Les esmentades Bases se sotmeten a informació pública, d'acord amb els articles 124.2 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels Ens locals (ROAS), aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny i 48.1 de la Llei 30/92, durant un
termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Les Bases es poden examinar de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores per formular-hi les al·legacions que es
considerin adequades al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l'Ajuntament de Barcelona (Passeig de Sant Joan,75, 9a planta).
DOCUMENT ANNEX I.
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BASES GENERALS DELPREMI 25 DE NOVEMBRE – DIA INTERNACIONAL PER LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA.
ÍNDEX.
PRIMERA. - OBJECTE.
SEGONA. - RÈGIM JURÍDIC.
TERCERA. - REQUISITS DELS I LES PARTICIPANTS.
QUARTA. - INSCRIPCIÓ.
CINQUENA.- REQUISITS DEL PROJECTES.
SISENA.- PROPIETAT DELS PROJECTES.
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SETENA. – SELECCIO D'OBRES.
VUITENA. – NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT.
NOVENA. – PREMIS.
DESENA - PROCEDIMENT D'ATORGAMENT DEL PREMI.
ONZENA.- OBLIGACIONS DE LA PERSONA PREMIADA.
DOTZENA. COMPATIBILITAT DELS PREMIS.
TRETZENA. - ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
CATORZENA.- BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA.
QUINZENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
PRIMERA. - OBJECTE.
El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a la data del 25 de novembre com a Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència envers les dones. L'Ajuntament de Barcelona commemora aquesta data amb la convocatòria del Premi 25 de
novembre i dins del marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones (xarxa cívica i social).
En concordança amb el Pla per la Justícia de Gènere (2016 – 2020) i amb el Pla d'Actuació Municipal vigent i seguint la
legislació catalana (Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista), l'Ajuntament de
Barcelona entén la violència masclista com:
"La violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el
marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic,
sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat".
A la mateixa llei s'estableix que la violència masclista es pot manifestar en diferents àmbits:
"Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida
contra una dona i perpetrada per l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut
relacions similars d'afectivitat.

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre
de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l'horari laboral si té relació amb la feina, i que pot
adoptar dues tipologies."
Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents:
a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d'edat
que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne.
b) Assetjament sexual.
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
d) Mutilació genital femenina o risc de parir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació
total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.
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Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les
dones i les menors d'edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les
relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. No s'hi inclou la violència exercida en l'àmbit de la parella, definida
en l'apartat primer.
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e) Matrimonis forçats.
f) Violència derivada dels conflictes armats: inclou totes les formes de violència contra les dones que es produeixen en
aquestes situacions, com ara l'assassinat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, l'avortament forçat,
l'esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals.
g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els avortaments selectius i les esterilitzacions
forçades.
h) Cinquè: qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la
llibertat de les dones".
I la mateixa llei defineix també que la violència masclista es pot exercir d'una manera.
puntual o d'una manera reiterada i de diferents formes:
"a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de
produir-li una lesió física o un dany.
b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un
patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal,
d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.
c) Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa
l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de
relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.
d) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o
psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en
l'àmbit familiar o de parella."
D'acord amb tot l'exposat és voluntat de l'Ajuntament de Barcelona contribuir activament a fer de Barcelona una ciutat
lliure de violència masclista per tal d'avançar vers el gaudiment de la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat de les
dones.
Es per això que convoca aquest premi amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives que duen a terme les
associacions, entitats i grups de la ciutat, que tinguin com objectiu la sensibilització, la prevenció, la denúncia i
l'afrontament de la violència masclista, oferint recursos econòmics i suport institucional que faciliti la realització dels
projectes guanyadors.

A aquest Premi li són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la mateixa, la Normativa General de Subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010 i allò que al respecte
disposin les corresponents Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.
D'acord amb allò que disposa la base catorzena, unes bases específiques han d'establir els requeriments tècnics i la
diferent documentació a presentar en cada convocatòria, així com els criteris de valoració que el Jurat ha de tenir en
compte per a escollir els projectes premiats.
TERCERA. - REQUISITS DELS I LES PARTICIPANTS.
Poden presentar projectes les persones físiques, els grups, les associacions i les entitats sense ànim de lucre de la
ciutat de Barcelona.
Les persones físiques han d'estar empadronades Barcelona.
Les persones jurídiques han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
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SEGONA. - RÈGIM JURÍDIC.
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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.
QUARTA. - INSCRIPCIÓ.
La inscripció al Premi 25 de novembre és gratuïta i pública. L'Ajuntament ha de donar a conèixer les organitzacions i/o
persones presentades.
El Premi 25 de novembre estableix una sola categoria. Les persones participants es poden presentar un sol projecte. En
les convocatòria o en les bases específiques, cas que se n'estableixin, es definirà la documentació a presentar.
El lliurament dels projectes i la documentació requerida s'ha de realitzar en el termini previst en cada convocatòria en els
llocs que es determini en les bases específiques, en sobre tancat al dors del qual s'hi ha d'indicar "Premi 25 de
novembre".
CINQUENA.- REQUISITS DEL PROJECTES.
1. Es poden presentar projectes que tinguin per objectiu:
• La promoció d'accions comunitàries de sensibilització i conscienciació perquè la ciutadania esdevingui agent actiu en
la identificació i eradicació de qualsevol forma de violència masclista.
• La recerca d'estudis que contribueixin a la detecció i identificació de les diferents formes de violència masclista i que
desvelin les relacions de desigualtat de gènere que les sustenten i que aportin recomanacions i/o plans o propostes
d'acció.
• El desenvolupament d'accions formatives, materials didàctics o recursos que permetin reconèixer, prevenir i afrontar la
violència masclista en especial entre adolescents i joves, i modificar els models, actituds i conductes que legitimen la
desigualtat de gènere.
• La promoció d'accions que fomentin l'apoderament de les dones a partir de la visualització i posada en comú de les
seves experiències en relació a la desigualtat de gènere i la violència masclista.
• L'orientació i atenció a dones, infants, adolescents i joves que viuen o han viscut situacions de violència masclista.
2. Els projectes han de tenir com a principals característiques:
• Han de ser projectes inèdits i/o estar l'inici de la seva implementació, però en cap cas podran ser projectes finalitzats.
• Poden abordar la identificació, la prevenció i l'afrontament de les diferents formes de violència masclista.
• Poden desenvolupar-se en els camps de la informació, la sensibilització, la formació i capacitació de professionals, la
divulgació de bones pràctiques, la recerca, així com la creació de recursos pedagògics.

3. 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.
4. Llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere:
• Els projectes han d'estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere.
• En el cos del projecte ha de constar el compromís en el cas d'ésser premiat que tota la comunicació, les imatges i el
llenguatge que s'utilitzarà per a la seva implementació, difusió, etc., serà inclusiva des de la perspectiva de gènere.
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• S'han de materialitzar en productes o serveis, en accions digitals i/o audiovisuals, formatives, campanyes de
sensibilització, etc.
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SISENA.- PROPIETAT DELS PROJECTES.
Els projectes i treballs realitzats amb el suport dels ajuts d'aquesta convocatòria seran propietat dels autors o autores,
els/les quals han de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en tota difusió o publicació del projecte i
han d'utilitzar en tot moment imatges i llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere.
Les persones participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials
audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'Ajuntament
no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.
Amb la presentació dels projectes i treballs, els autors/es autoritzen l'Ajuntament de Barcelona a publicar total o
parcialment els projectes o a emetre'ls mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no
tinguin un objectiu comercial.
Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per les persones titulars durant els tres mesos següents a la
publicació dels resultats. Més enllà d'aquest temps, quedaran en dipòsit a l'arxiu documental del Centre per a la Igualtat i
Recursos per a les Dones, CIRD.
Les persones físiques, grups, entitats o associacions guanyadores es comprometen a elaborar una memòria audiovisual
o en format digital, dels resultats del projecte que serà presentada durant el lliurament de premis de la següent edició.
SETENA. – SELECCIÓ D'OBRES.
Un cop finalitzat el termini d'inscripció, l'organització selecciona els projectes o treballs en funció del compliment dels
requisits tècnics i els criteris de valoració indicats en les bases específiques.
L'Ajuntament ha d'informar els/les autors/es que els seus projectes o treballs han estat seleccionats.
VUITENA. – NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT.
El jurat el designa i presideix el regidor o la regidora competent en matèria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de
Barcelona o la persona en qui delegui.
Està format per cinc persones: el regidor o la regidora competent en matèria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de
Barcelona o persona en qui delegui i quatre persones expertes en el tema objecte dels projectes.
La composició del jurat ha de ser de majoria femenina o, com a mínim, paritària.
A les sessions de deliberació hi ha d'assistir membres de l'equip tècnic municipal així com una representant del Consell
de les Dones de Barcelona, amb veu i sense vot.
Hi ha d'actuar com a secretària del Jurat la secretària del Consell de les Dones de Barcelona, també amb veu i sense
vot.

En cas d'empat ha de ser 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 Jurat té la potestat de no acceptar els projectes rebuts si no s'atenen a aquestes bases.
Els projectes no acceptats han de ser retornats amb còpia de l'acta, en la qual es reflectiran els noms del projectes no
acceptats.
El veredicte del Jurat s'ha de donar a conèixer en un acte públic, la data, el lloc i l'hora del qual s'han d'anunciar
oportunament. També es publicarà al web de l'Ajuntament de Barcelona.
El Jurat té la potestat d'elaborar qualsevol resolució en relació als projectes presentats en el marc de les funcions
esmentades. La seva actuació s'ha de subjectar als criteris de valoració establerts en les bases específiques. Els acords
del Jurat s'adoptaran per majoria de vots.
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Si, a criteri del Jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els requisits suficients per ser guardonat, el
Premi potser declarat desert.
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En allò no previst en aquesta convocatòria el jurat ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local.
La condició de membre del Jurat és incompatible amb la presentació al premi. Així mateix no podran ser membres del
jurat aquelles persones que formen part o han format part durant l'any precedent a l'any del premi, dels òrgans directius
d'una entitat que presenta projecte a la convocatòria.
NOVENA. – PREMIS.
El Premi 25 de novembre estableix una sola categoria de projecte i 1 premi, atorgat pel Jurat al millor projecte, i dotat
amb 15.000,00 EUR.
El premi recau sobre un projecte o treball. El Jurat ha de fer públic el nom del o la participant i projecte guanyadors però
no la classificació de tots els treballs presentats.
El veredicte del Jurat anunciant el nom del projecte guanyador del Premi s'ha de donar a conèixer en el decurs d'un acte
públic en una data propera al 25 de novembre de cada any. La data, el lloc i l'hora concretes s'anunciaran
oportunament, i es podran consultar a l'adreça http://www.bcn.cat/dones.
La partida pressupostària corresponent al Premi s'ha d'establir en les bases específiques de la convocatòria. Així
mateix, l'Ajuntament es reserva el dret d'atorgar mencions especials que es definiran en les bases específiques de cada
edició.
DESENA - PROCEDIMENT D'ATORGAMENT DEL PREMI.
Un cop feta pública la decisió del jurat, s'ha de comprovar que les persones premiades compleixen tots els requisits
establerts a la normativa d'aplicació.
ONZENA.- OBLIGACIONS DE LA PERSONA PREMIADA.
El Premi ha de ser acceptat per les persones beneficiàries amb la finalitat de complir les condicions fixades en aquestes
bases.
S'estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l'acte de lliurament, perquè totes les
persones premiades lliurin a l'organització la documentació requerida a fi de què puguin cobrar el premi atorgat. En cas
de no rebre aquesta documentació en el termini establert quedarà sense efecte el lliurament del Premi.
DOTZENA. COMPATIBILITAT DELS PREMIS.
El Premi serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o
privats, per al mateix projecte, sempre i quan la suma dels ingressos obtinguts per a l'execució del projecte no superi a
la de les seves despeses, tal i com s'estableix en la normativa d'aplicació.

TRETZENA. - ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
La participació en les convocatòries del Premi 25 de novembre suposa l'acceptació per part de des persones que s'hi
inscriguin de les presents bases generals i també de les bases específiques corresponents i la resta de condicions que
s'estableixin.
Així mateix, l'esmentada participació suposa que els inscrits atorguen el seu consentiment a que l'Ajuntament realitzi el
tractament i, si escau, la comunicació de les seves dades de caràcter personal que siguin necessaris per donar
compliment a aquestes bases i/o a les bases específiques d'aplicació.
CATORZENA.- BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA.
De manera complementària a aquestes bases generals, anualment s'aprovarà la convocatòria del Premi 25 de
novembre i les corresponents bases específiques, les quals, en tot cas, han de contenir:
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També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades a la mateixa entitat o persona física per a altres
projectes.
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• La partida pressupostària a la qual s'imputi la despesa.
• Els terminis, procediment i lloc de presentació dels projectes o treballs candidats.
• Les finalitats dels projectes o treballs.
• Els criteris de valoració dels projectes o treballs, i, en el cas que se n'estableixi més d'un, la ponderació relativa
atribuïda a cada un d'ells.
• La documentació i els models normalitzats que caldrà presentar.
• La resta de qüestions que la normativa vigent en matèria de subvencions estableix com a contingut obligatori de les
convocatòries o de les bases específiques, en la mida que siguin aplicables als premis.
Cadascuna de les convocatòries es s'ha de fer pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per al públic coneixement.
QUINZENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
L'Ajuntament resoldrà qualsevol qüestió o dubte que es plantegi en relació al Premi 25 de novembre – Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència Vers les Dones i que no estigui prevista en aquestes bases o en les bases específiques
corresponents.
DOCUMENT ANNEX II.
BASES ESPECÍFIQUES XI PREMIS 25 de NOVEMBRE 2016 - Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers
les Dones: ESTEREOTIPS SEXISTES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I EN LES XARXES SOCIALS.
ÍNDEX.
PRIMERA.- OBJECTE.
SEGONA.- FINALITAT i REGIM JURIDIC.
TERCERA.- PREMIS I DOTACIÓ.
QUARTA.-PARTICIPANTS.
CINQUENA: CRITERIS DE VALORACIÓ.
SISENA.-TERMINI I FORMA.
SETENA.-DOCUMENTACIÓ.

L'Ajuntament de Barcelona commemora el 25 de novembre, declarat per l'ONU des de 1999 com data oficial del Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, amb la convocatòria del Premi 25 de novembre i dins
del marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones (xarxa cívica i social).
Els mitjans de comunicació construeixen imaginaris i, per tant, tenen un important paper en la configuració d'estereotips
de gènere i en la representació de les violències masclistes. Actualment aquets ofereixen un model de representació
que promou que pensem les violències com a necessàries i inevitables.
Tot i que els missatges presents als mitjans de comunicació i les xarxes socials sovint es vol volen conscienciar sobre
els efectes nocius d'aquest fenomen, paradoxalment, el que normalment s'aconsegueix és crear una saturació que
provoca una pèrdua real de significat d'aquestes violències i les seves repercussions, és a dir, del patiment i dels danys
que suposa per aquelles persones que les pateixen. Així, els fets acaben banalitzant-se fins al punt que veiem allò
representat sense cap mena d'esperit crític o de rebuig. A més, els models que promouen els mitjans de comunicació,
en general, tendeixen a ser poc representatius de la diversitat que caracteritza les societats actuals i reforcen els rols i
estereotips de gènere. Aquests relats informatius no posen de manifest les causes reals que originen les violències
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PRIMERA.- OBJECTE.
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masclistes, causes que estan arrelades en el sistema patriarcal. En la majoria de casos, el tractament informatiu que
reben les notícies sobre violències masclistes tendeix a l'espectacularització i a la recerca de l'impacte.
D'altra banda, els estereotips sexistes ocupen avui una basta extensió de tinta electrònica i audiovisual virtual i es
transmeten a la velocitat d'una piulada a Twiter o d'un comentari a Facebook. Les violències masclistes, com s'ha dit
abans, responen a un problema de caràcter estructural que troba a la viralitat de la xarxa un megàfon que amplia els
seus efectes nocius. Tanmateix, a la xarxa també trobem relats i formes de representació que amplien el ventall
d'experiències individuals i col·lectives que fomenten la desmitificació dels rols de gènere. Però, malauradament, les TIC
massa sovint conformen els canals a través dels quals els estereotips de gènere viatgen i es reprodueixen especialment
entre les noies i nois d'avui. Els abusos de poder en línia, sovint, s'agreugen per la impunitat de les accions
desenvolupades sota el pretès anonimat digital.
L'Ajuntament de Barcelona vol contribuir activament a fer de Barcelona una ciutat lliure d'estereotips sexistes en els
mitjans de comunicació i en les xarxes socials, per tal d'avançar vers el gaudiment de la plena ciutadania, l'autonomia i
la llibertat de les dones, i és per això que convoca aquesta onzena edició del Premi 25 de novembre – Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, sobre el tema d'Estereotips sexistes en els mitjans de comunicació i en
les xarxes socials amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives que duen a terme les associacions, entitats i
grups de la ciutat, que tinguin com objectiu la sensibilització, prevenció i el coneixement en relació als estereotips
sexistes en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials.
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 dels concurs en què es premiarà els projectes que hagin estat
seleccionats pel jurat en base als criteris i característiques que aquí s'estableixen i els terminis i documentació requerida
per la seva presentació.
SEGONA.-FINALITATS I RÈGIM JURÍDIC.
Es podran presentar projectes o treballs que tinguin com finalitat:
• La promoció d'accions comunitàries de sensibilització i conscienciació per tal que la ciutadania esdevingui una agent
crític en l'anàlisi dels llenguatges i tractaments dels estereotips de gènere i la violència masclista als mitjans de
comunicació i xarxes socials.
• La innovació en l'abordatge del tractament dels estereotips de gènere i les violències masclistes en els mitjans de
comunicació i en les xarxes socials (noves estratègies, nous agents, nous partenariats...).
• La recerca i estudis que contribueixin a la generació de coneixement sobre els estereotips de gènere a les xarxes
socials i també en relació a les violències masclistes, tot plantejant propostes per al seu abordatge.

• El desenvolupament d'actuacions adreçades a l'empoderament de les dones per tal de vèncer els estereotips que
limiten les seves experiències a partir dels mitjans i les xarxes socials.
El règim jurídic es determina en les bases generals reguladores d'aquesta convocatòria.
TERCERA.- PREMIS I DOTACIÓ.
El Premi 25 de novembre estableix una sola categoria de projecte i 1 premi amb la dotació següent:
• Premi Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 EUR.
Aquest importa aniran a càrrec de la partida 0201-48101-23241 el pressupost de l'exercici 2016.
• El Premi Jurat només recau sobre 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.
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• L'impuls d'actuacions de sensibilització i formació d'agents clau en l'àmbit dels mitjans de comunicació i les xarxes
socials, per tal de fer un tractament adient dels estereotips que es troben en la base de les situacions de violència.

Dimarts, 4 d'octubre de 2016

El veredicte del Jurat anunciant 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 2016. La data, el lloc i l'hora s'anunciaran oportunament, i es
podran consultar a l'adreça http://www.bcn.cat/dones.
QUARTA.-PARTICIPANTS.
Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la
ciutat de Barcelona.
Les entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups integrats només per persones físiques
caldrà que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.
CINQUENA: CRITERIS DE VALORACIÓ.
En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents criteris, que seran valorats de manera
individual amb una valoració de 0 a 12, 0 pel que menys s'ajusti al criteri i 12 el que més.
La puntuació màxima serà de 12, corresponent a la suma de la puntuació obtinguda per la valoració en base als criteris
generals, fins a un màxim de 6 i la obtinguda en base als criteris específics, fins a un màxim de 6:
Criteris generals, fins a un màxim de 6 punts:
• Grau d'adequació a l'objecte i finalitats establerts en la clàusula primera i segona d'aquesta convocatòria (fins 2 punts).
• Concreció, qualitat coherència i viabilitat tècnica i econòmica de la proposta efectuada (fins a 2 punts).
• Visibilitat de l'acció i/o sostenibilitat en el temps de l'actuació realitzada (fins a 1 punt).
• Innovació metodològica i ús de tecnologies de la informació (fins a 1 punt).
Criteris específics, fins a un màxim de 6 punts.
• Aplicació de la perspectiva de gènere i de forma específica l'aplicació de la perspectiva interseccional, que tingui en
compte diversitat de les dones de la ciutat i l'atenció de les desigualtats múltiples que els afecten per raó de gènere,
classe, edat, religió, diversitat funcional, origen nacional i/o ètnic, etc. (fins 2 punts).
• L'ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa.(fins 1 punt).
• Àmbit d'actuació territorial valorant específicament l'adequació a la realitat territorial dels diferents barris de la ciutat.
(fins 1 punt).
• Presència majoritària de dones o paritat de gènere en la composició dels equips participants integrats per persones
físiques. (fins 1 punt).

SISENA.-TERMINI I FORMA.
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 finalitzarà el 24 d'octubre de 2016.
Les bases de la convocatòria consultar per Internet a www.bcn.cat/dones.
Els projectes s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament (pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa) o als
registres municipals ubicats a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, mitjançant un full d'instància que es facilitarà a les
mateixes oficines o que es podrà baixar de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona a l'adreça
http://www.bcn.cat/dones.
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• Empoderament i autoorganització política de les dones i els moviments feministes (fins 1 punt).
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SETENA.-DOCUMENTACIÓ.
Els/les interessats/es han de presentar, durant el termini establert, els documents següents degudament complimentats:
• Fotocòpia del DNI / NIF de la persona/entitat sol·licitant.
• Currículum dels grups, associacions o entitats que presenten el projecte.
• En el cas d'associacions i entitats legalment constituïdes caldrà 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'hauran de presentar en format paper i en suport digital en el termini i forma
establerts en la clàusula cinquena d'aquestes bases.
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Barcelona, 27 de setembre de 2016
La secretària delegada de Drets Socials, Núria Gilabert Busquets

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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