
 

NOTA DE PREMSA 

05/03/2013 10:04 h. 

 

La XXVII Edició del Premi Maria Aurèlia Capmany premia la 
projecció del talent femení dels projectes guanyadors (NOTA DE 
PREMSA EMBARGADA FINS LES 19:00 HORES)  

 

 

» Els Premis reten homenatge a Isona Passola per la seva trajectòria professional i a 

Weizmann Institute of Science pel seu programa programa Women in Science » L'edició 

d'enguany premien la promoció i visualització del lideratge i el talent femení

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila ha presidit aquesta tarda el lliurament del premi de la 

XXVII Edició del Premi Maria Aurèlia Capmany, atorgat a  Calala Fondo de Mujeres juntament amb 

Complementum i Nur&Co, pel projecte “Enxarxant emprenedoria, economia social i solidaritat entre 

dones”, per la seva contribució a la formació i suport a dones emprenedores en el marc de projectes 

d’economia social, tot potenciant la  xarxa de solidaritat entre dones i amb especial atenció a dones joves i 

a dones en situació de precarietat econòmica.  El premi, enguany, tenia per objectiu fer un reconeixement 

als projectes que tinguessin com a finalitat la visualització i la promoció del lideratge i del talent femení, 

amb una dotació de 15.000 euros. 

  

També s’ha atorgat una menció especial a la 9a Edició del Taller de Documental Creatiu i Col·lecció 

Documental. De la formació al lideratge,  presentat per l’Associació Promotora del Centre de Cultura de 

Dones Francesca Bonnemaison, per la seva trajectòria en la promoció de dones en l’àmbit de la producció 

audiovisual, i per a contribuir a  donar visibilitat al  talent de les creadores en aquest àmbit. 

  

Durant el transcurs de l’acte s’ha lliurat  un guardó al Weizmann Institute of Science, pel seu programa 

Women in Science, un programa que dóna suport a les dones que fan recerca en aspectes que afavoreixen 

la conciliació personal i professional, així com potencia la carrera professional de les dones, i que se li lliura 

en el marc del reconeixement a iniciatives considerades bones pràctiques i desenvolupades en l'àmbit 

internacional.  El Weizmann Institute of Science és la segona institució que realitza projectes de més 

rellevància en recerca dins l’àmbit europeu. 

  

Així mateix, també s’ha fer un reconeixement a Isona Passola per tota la seva trajectòria , com a cineasta 

d’èxit i projecció internacional que ha realitzat projectes agosarats, i que, sobretot, s’ha compromès amb 

tota una generació de persones que han volgut que la seva activitat anés més enllà de la pròpia capacitat 

productiva. 

  

Aquests premis i reconeixements es troben englobats dins dels objectius del Pla Municipal per a la Igualtat 

d’Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona: la promoció 
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