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Històricament, els moviments per a la defensa dels drets civils i humans, així 
com els moviments feministes, han lluitat per a l’eradicació d’aquelles situa-
cions d’opressió i desigualtat, que afecten milers de persones arreu del món.

Aquests moviments, protagonitzats per la societat civil, han creat espais de 
reflexió i debat, facilitant la posada en comú d’experiències compartides 
en relació a les diferents situacions d’opressió. Això ha permès la presa de 
consciència, individual i col·lectiva, en identificar el caràcter social i polític de 
les relacions de desigualtat, i evidenciar la necessitat d’avançar en la defensa 
dels diferents drets humans i de ciutadania.

Aquests processos i pràctiques d’empoderament han permès articular  
estratègies conjuntes de transformació social encaminades a construir 
societats més justes i equitatives, i de lluita contra el racisme, el sexisme, 
l’homofòbia...  

Els moviments feministes van promoure amb intensitat, des dels anys 
setanta, la creació d’espais i grups de suport i solidaritat entre dones, que 
donaren veu i autoritat a les seves experiències. En un intent de recuperar 
els seus propis cossos i les seves pròpies vides, varen desvelar i denunciar 
aquells discursos i pràctiques culturals que fonamentaven les relacions de 
poder entre homes i dones i que, durant segles, les havia deixat exposades a 
situacions de desigualtat, subordinació i violència.

Des d’aleshores, diferents moviments feministes han identificat les pràc-
tiques de sororitat i els processos d’empoderament com a eines d’organit-
zació col·lectiva que permeten enfortir la confiança i les capacitats indivi-
duals de les dones, afavorint el seu accés als recursos i la seva autonomia 
personal. Però, també, com una eina d’incidència política i de transformació 
social que permet desafiar les relacions de poder hegemòniques i abordar 
les múltiples desigualtats que ens afecten en relació al gènere, orientació 

PRESENTACIÓ
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sexual, classe social, edat, religió, origen nacional i/o ètnic, la diversitat fun-
cional, etc., articulant estratègies de lluita cap a societats més justes i de-
mocràtiques.

La pressió d’aquests moviments d’emancipació social va obligar els estats 
a incorporar canvis legislatius per avançar en la defensa dels drets polítics 
i socials. Així, la llei catalana 17/2015 del 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes, estableix en el seu preàmbul, que les diferents administra-
cions hauran de garantir el desenvolupament de polítiques públiques que 
«assegurin el lliure desenvolupament i autonomia de les capacitats de les 
persones, i l’exercici de la plena ciutadania, des del respecte de la diversitat 
i la diferència»; «garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè 
puguin desenvolupar llurs capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida»; i «es-
tableixin les condicions per a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les 
dones i per a promoure el seu apoderament» (Capítol 1. Article 1. Apartat e) 

Malgrat la legislació vigent, durant els darrers anys, el context de crisi econò-
mica ha anat acompanyat de la pèrdua de drets socials i de ciutadania, per 
al conjunt de la població i per a les dones en particular. Paral·lelament, hem 
assistit a l’aparició de nous col·lectius socials i veïnals que, mitjançant noves 
pràctiques i processos d’organització col·lectiva, han afavorit nous processos 
d’empoderament, amb la finalitat de recuperar i ampliar els drets de ciutada-
nia, avançar en la distribució dels recursos i assolir majors cotes de justícia 
social.

És per aquest motiu que la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI 
convoca la XXX edició del Premi 8 de març – Maria Aurèlia Capmany, per 
tal de promoure iniciatives que contribueixin a donar suport i visibilitat als 
processos i pràctiques d’empoderament de les dones de la ciutat, en tota la 
seva diversitat.
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OBJECTE

Es podran presentar projectes que tinguin com a objectiu:

q Impulsar accions que posin de manifest el valor de la veu i              
         l’experiència de les dones, en tota la seva diversitat, i que permetin    
         buscar estratègies compartides per a la transformació social i política. 

q Facilitar la presa de consciència individual i col·lectiva davant les      
         múltiples situacions de desigualtat que afecten les dones, en relació     
         al gènere, l’orientació sexual, la classe social, l’edat, la religió, l’origen  
         nacional i/o ètnic, la diversitat funcional, etc.

q Promoure, compartir i posar en comú estratègies d’empoderament 
         per afavorir la participació i autoorganització política de les dones, 
         per mitjà del treball col·laboratiu i xarxes de solidaritat.

q Donar visibilitat i reconeixement a la diversitat de processos i      
         pràctiques col·lectives i de solidaritat impulsades per grups
         i moviments de dones, tant en l’actualitat, com al llarg de la història.

q Impulsar la capacitació, formació i creació cultural i de pensament,   
         com a eina d’assoliment de majors cotes d’autonomia i llibertat             
         personal de les dones de la ciutat, en la seva diversitat.

Els projectes s’hauran de concretar en:

1. Projectes d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. 

2. Accions que tinguin en compte la diversitat de les dones de la ciutat i     
    les desigualtats múltiples; que promoguin pràctiques col·laboratives i el   
    treball en xarxa; que promoguin i/o reconeguin l’empoderament individual   
    i/o col·lectiu; i que tinguin en compte la realitat dels diferents barris de la   
    ciutat i dels diferents col·lectius.
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PARTICIPANTS

ÀMBIT TERRITORIAL

En el procés de valoració dels projectes, el jurat tindrà en compte els 
següents criteris:

q Grau d’adequació als objectius de la convocatòria.
q Viabilitat econòmica i tècnica de la proposta efectuada.
q Aplicació de la perspectiva de gènere.
q Replicabilitat. 
q Innovació i originalitat.
q Sostenibilitat temporal de l’actuació realitzada.
q Treball en xarxa.
q Pensat i dissenyat per part de dones o equips paritaris.

Podran presentar projecte persones, grups, associacions o entitats 
sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. En el cas de les 
associacions o entitats, hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
En el cas de grups integrats només per persones físiques, la persona
representant del grup haurà d’estar empadronada a la ciutat.

Els projectes presentats s’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, 
i hauran de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat, sense 
perjudici de la seva extensió a altres territoris o a l’àmbit digital.

CRITERIS DE VALORACIÓ
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SOL·LICITUDS

DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds per participar en la convocatòria s’hauran de presentar al 
Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel, 4-5, planta baixa) 
o als registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció Ciutadana de 
cada districte, mitjançant un full d’instància que es facilitarà a les mateixes 
oficines.

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 dia 15 de febrer de 2016.

Les bases es podran recollir al Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones 
(CIRD) al carrer de les Camèlies, 36-38, de Barcelona, o per Internet a: 
www.bcn.cat/dones.

Les sol·licituds de les persones aspirants s’acompanyaran de:

q Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant. 

q 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. 

q Descripció del projecte (que no sobrepassi les quinze planes 
        d’extensió i en format arial 12).
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En el projecte ha de constar:

1. El títol

2. Els/les autors/es

3. La temàtica tractada

4. L’àmbit territorial

5. Els objectius

6. La població a qui s’adreça o es vol beneficiar

7. L’organització que durà a terme l’acció proposada

8. El pla de treball i el calendari

9. Eines per valorar la consecució dels  objectius: indicadors

10. La previsió dels aspectes econòmics: 

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

I, finalment, un resum del projecte, d’extensió màxima d’un full 
(arial 12), que inclogui: el títol, els/les autors/es, la temàtica, la població 
a qui s’adreça, els objectius i les principals accions. El projecte i el resum 
s’hauran de presentar en paper i en suport digital.
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DOTACIÓ DEL PREMI

CONDICIONS GENERALS:

La present convocatòria consta de dos premis: 

qUn premi de 15.000 euros al millor projecte que tingui com a finalitat 
promoure iniciatives que contribueixin a donar suport i visibilitat als pro-
cessos i pràctiques d’empoderament de les dones de la ciutat, en tota la seva 
diversitat, segons la decisió del jurat.

qUn premi de 1.000 euros al millor projecte que tingui com a finalitat pro-
moure  iniciatives que contribueixin a donar suport i visibilitat als processos 
i pràctiques d’empoderament de les dones de la ciutat, en tota la seva diver-
sitat, segons la decisió del públic assistent a l’acte de lliurament del premi.

El jurat el designarà i presidirà la Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona o la persona en qui delegui. A més, 
formaran part del jurat quatre persones. A les sessions de deliberació, hi 
haurà una representant del Consell de les Dones de Barcelona, així com 
membres de l’equip tècnic del Departament de Feminismes i LGTBI, amb 
veu i sense vot

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos econòmics i el suport institu-
cional que faciliti la realització dels projectes guanyadors. No es pretén –això 
seria contrari a l’esperit de la convocatòria- substituir la responsabilitat i la 
iniciativa de les persones i organitzacions promotores.

Es parteix del supòsit que els col·lectius o persones promotores de les ini-
ciatives 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.
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LLIURAMENT DEL PREMI:

El veredicte del jurat es donarà a conèixer, en el decurs d’un acte públic que 
se celebrarà als voltants del dia 5 de març. La data, hora i lloc s’anunciaran 
oportunament i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dones.

El jurat té la potestat de no acceptar els projectes rebuts que no s’atenguin 
a aquestes bases. Els projectes no acceptats seran retornats amb còpia de 
l‘acta, en la qual es reflectiran els noms dels projectes no acceptats.

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

Els projectes i treballs, amb el suport dels ajuts d’aquesta convocatòria, seran 
propietat dels/les autors/es o realitzadors/es, 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 par-
cialment els projectes i avisarà prèviament els/les autors/es sobre l’exercici 
d’aquest dret.

Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per les persones titulars 
durant els tres mesos següents a la publicació dels resultats. Finalitzat aquest 
termini, quedaran en dipòsit a l’arxiu documental del Centre per a la Igualtat 
i Recursos per a les Dones (CIRD).

La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases generals      
i específiques de la present convocatòria i del premi, si l’hi fos atorgat.
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Si, a criteri del jurat, cap dels treballs presentats o proposats reuneix els 
requisits suficients per ser guardonat, el premi podrà ser declarat desert.                           

Els projectes acceptats seran exposats públicament el dia de l’acte de 
lliurament, per tal que puguin optar al premi que atorga el públic assis-
tent. El resum dels projectes estarà disponible a internet a www.bcn.cat/
dones i presencialment, al Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones 
(CIRD), amb anterioritat, per tal de facilitar el vot popular durant l’acte de 
lliurament.

El jurat podrà reconèixer els projectes o les iniciatives desenvolupades a 
països tercers o en l’àmbit internacional, promogudes amb caràcter privat 
o públic, que al seu lliure parer tinguin la consideració de bones pràctiques 
en relació als objectius d’aquesta convocatòria. Aquest guardó, que tindrà 
caràcter honorífic, no tindrà atribuïda cap dotació econòmica.

q q q
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bcn.cat/
dones
twitter.com/BCN_Dones
facebook.com/BarcelonaDones


