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L’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, 
convoca la  cinquena  edició del Premi 25 de Novembre. El Premi, 
que s’implusa en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona 
lliure de violència vers les dones, te com  l’objectiu  fer visible 
el treball que porten a terme a la ciutat els grups i les entitats que 
treballen per aconseguir una Barcelona lliure de violència vers les 
dones.. La creació d’aquest premi respon a la voluntat de practicar 
polítiques d’acció positiva, d’innovació, de creació, de sensibilització 
i de prevenció. 

El premi 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència vers les Dones, vol reconèixer les persones, 
institucions, entitats, els col·lectius i grups que aposten per treballar 
per una ciutat on predominin formes de convivència plurals i 
solidàries. En definitiva, amb aquest premi es pretén: 

 Aconseguir el rebuig social de la violència masclista 
 i fer visibles models alternatius de convivència en el marc 

d’una cultura per la pau.

 Transmetre a la societat i difondre una imatge positiva 
 de les dones en el seu conjunt que  reconegui el valor que tenen 

com a motor d’innovació i creació.

 Promoure la reflexió sobre els diferents factors implicats 
 en la violència masclista, aprofundir en els diferents conceptes 

de prevenció i aconseguir el conseqüent canvi d’actituds 
 de convivència per frenar aquesta xacra social. 

 Estimular una visió positiva en els mitjans de comunicació 
per aconseguir els objectius descrits.

Segona 
Projectes

Els projectes que es presentin a 
aquesta convocatòria poden abordar 
diversos aspectes, com ara:

– Impulsar iniciatives de creació 
d’instruments per contribuir 
a aprofundir en el coneixement 
sobre les causes i conseqüències 

 de la violència masclista. 

– Promoure activitats que 
fomentin compartir 
experiències que facilitin la 
identificació i el desenvolupament 
d’estratègies proactives que ajudin 
a combatre la violència vers les 
dones.

– Fomentar l’elaboració 
d’estratègies d’intervenció 
comunitària que ajudin a 
desenvolupar xarxes territorials 

 de prevenció contra aquest tipus 
de violència.

– Fer visibles i fomentar les 
accions que estan portant a 
terme entitats, grups i col·lectius 
que tenen per objectiu l’atenció a 
dones en situacions de violència i 
la prevenció d’aquestes situacions.

constituïdes, caldrà aportar també 
còpia dels estatuts.

– Nom del projecte.
– Àmbit territorial d’actuació.
– Memòria descriptiva del projecte 

que no sobrepassi les quinze 
planes d’extensió. En la memòria 
ha de constar :

1)  Temàtica tractada.
2)  Objectius del projecte.
3)  Població a que s’adreça 
 o a qui vol beneficiar.
4)  Organització per dur a terme 
 l’acció proposada.
5)  Pla de treball i calendari.
6) Previsió dels aspectes  
 econòmics:

Pressupost marc per a la 
realització.
Descripció de l’aportació del 
grup promotor a la iniciativa.
Altres fonts de finançament.

7) Un resum del projecte 
 en format disquet que inclogui   
 el títol i els punts 1, 2 i 3 de 
 la memòria, i també el nom 
 de l’autora o autores, d’extensió 
 màxima d’un full.

Sisena 
Dotació del premi

La dotació del premi és la següent:
Un premi de 7.500 euros al millor 
projecte, segons la decisió del jurat.

Setena 
Condicions generals

L’objecte de la convocatòria és 
oferir recursos econòmics i el 
suport institucional que faciliti la 
realització del projecte guanyador. 
No es pretén –això seria contrari 
a l’esperit de la convocatòria– 
substituir la responsabilitat 
i la iniciativa de les promotores.

Es parteix del supòsit que els 
col·lectius o persones promotores 
de les iniciatives han d’aportar 
també els seus recursos a la 
realització de l’acció, amb idees, 
organització, treball personal 
o material i fer-se càrrec de la 
recerca d’altres suports si l’acció 
que han previst ho requereix.

Els projectes presentats hauran 
de respectar els criteris 
d’accessibilitat que segueix 
l’Ajuntament de Barcelona.

El jurat el designarà i presidirà 
la Regidora de Dones i Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
A més a més formaran part 
del jurat 4 persones entre les quals 
hi haurà una representació del 

Primera

Objecte

La violència vers les dones 
és un fenomen social que té 
moltes dimensions. Per tant, 
se l’haurà de tractar de manera 
integrada. És un fenomen que 
reflecteix les relacions de poder 
entre els gèneres i el manteniment 
d’un model basat en la desigualtat. 
Per avançar en l’eliminació 
de la violència vers les dones, 
institucions, professionals, 
associacions i ciutadania han 
de treballar conjuntament. 
L’Ajuntament de Barcelona, 
conscient que el problema 
persisteix i que cal impulsar noves 
iniciatives, convoca, aquest any la 
cinquena  edició del Premi 25 de 
Novembre. Aquest premi té per 
objectiu donar suport als col·lectius, 
les institucions, els grups i les 
entitats que aposten per treballar 
per una ciutat lliure de violència 
vers les dones, i que configuren 
així un canvi de valors en una 
societat on la pau sigui el principal 
valor i on predominin formes de 
convivència plurals i solidàries. 

– Potenciar programes que 
reforcin el vessant preventiu i 
d’atenció a les necessitats de les 
dones amb dificultats especials.

Els projectes s’han de concretar 
en iniciatives amb una aplicació 
pràctica a nivell de districte o 
ciutat; o be en productes concrets 
de sensibilització i/o formació.
Seran objecte de consideració els 
projectes presentats per grups, 
entitats, institucions o col·lectius 
que formen part de l’Acord ciutadà 
per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones.
També seran objecte de consideració 
del Jurat els projectes que presenti 
qualsevol dona, grups de dones o 
entitats i associacions de dones i que 
estiguin adreçats a les barcelonines.
 

Tercera

Participants

Les persones físiques que es 
presentin a la convocatòria hauran 
d’estar empadronades a la ciutat 
de Barcelona i en el cas de grups 
integrats només per persones 
físiques únicament haurà d’estar 
empadronat/ada el/la representant 
del grup. En el cas de les 
associacions o entitats hauran de 
tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

Quarta 
Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en la 
convocatòria s’hauran de presentar 
al Registre General de l’Ajuntament 
(pl. Sant Miquel, 4 i 5, planta 
baixa) o a les oficines de l’esmentat 
Registre dels Districtes municipals.

El termini de presentació de les 
sol·licituds 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 2009.

La informació es podrà recollir 
al Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones – CIRD al carrer 
Camèlies 36-38 de Barcelona, o per 
Internet a: www.bcn.cat/dones.

Cinquena

Documentació

Les sol·licituds dels aspirants 
s’acompanyaran de:

– Fotocòpia del DNI / NIF.
– Currículum de la persona, 

les persones o les entitats 
responsables del projecte. En el cas 
d’associacions i entitats legalment 

Consell de les Dones de Barcelona 
i de professionals o representants 
dels sectors o àmbit a premiar 
i un/a representant dels mitjans 
de comunicació. Actuarà com a 
secretària del jurat la secretària 
del Consell de Dones de Barcelona 
amb veu i sense vot.

Si, a criteri del jurat, cap dels 
treballs presentats o proposats 
no reuneix els requisits suficients 
per ser guardonat, el premi podrà 
ser declarat desert.

El jurat té l’atribut de no acceptar 
els projectes rebuts si no s’atenen 
a aquestes bases. Els projectes 
no acceptats seran retornats 
amb còpia de l‘acta, en la qual es 
reflectiran els noms del projectes 
no acceptats. 
El veredicte del jurat serà 
inapel·lable i es donarà a conèixer, 
en el decurs d’un acte públic, 
en una data propera al dia 25 
de novembre de 2009. La data, 
el lloc i l’hora s’anunciaran 
oportunament, i es podran 
consultar al web: 
www.bcn.cat/dones.

Els projectes i treballs amb 
el suport dels ajuts d’aquesta 
convocatòria seran propietat dels/de 
les autors/autores o realitzadors/res, 
els/les quals hauran de fer constar 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona en tota difusió 
o publicació del projecte. 

L’Ajuntament de Barcelona es 
reserva el dret de publicar totalment 
o parcialment els projectes i avisarà 
prèviament els/les autors/res sobre 
l’exercici d’aquest dret. 

Els projectes no seleccionats 
podran ser recuperats pels 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 
Municipal d’Informació i Recursos 
per a les Dones, CIRD.

La presentació del projecte implica 
l’acceptació de les bases generals 
i específiques de la present 
convocatòria, i del premi si li fos 
atorgat.

Bases específiques:


