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PREMIS I DISTINCIONS PÚBLIQUES
Són mecanismes que reconeixen el mèrit i el prestigi de persones i entitats de la ciutat; i en molts
casos, esdevenen una font de distribució de recursos econòmics. L’Ajuntament de Barcelona durant
l’any 2017 ha atorgat 146 reconeixements (141 premis i 5 distincions).

Les dones han guanyat més premis i distincions que els homes
(57% i 43% respectivament).
Tanmateix, la distribució entre dones i homes varia en
funció de la temàtica, àmbit territorial, visibilitat mediàtica,
si són premis o distincions, i dotació econòmica.
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TEMÀTICA
Les dones tenen especial reconeixement als premis de temàtica de gènere (ex: violències
masclistes, participació de les dones, etc.), que les sol interpel·lar de manera més directa.

En canvi, en els premis relacionats amb altres temàtiques, les dones resulten guanyadores en el 50%
de casos.

ÀMBIT TERRITORIAL
Les dones resulten més guanyadores als reconeixements dels districtes que als de ciutat. Els dels
districtes tenen més vinculació amb les aportacions a la vida quotidiana de les persones.
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En els reconeixements d’àmbit de ciutat que no tenen temàtica de gènere, el percentatge de dones
que els guanyen baixa fins al 20%.

VISIBILITAT MEDIÀTICA
Els reconeixements amb major cobertura mediàtica han recaigut en dones en un 42% dels casos, si
bé el percentatge varia en funció del reconeixement:
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DISTINCIONS
Per primera vegada en els darrers cinc anys,
el 2017 han rebut distincions més dones
que homes (60% i 40% respectivament).
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No obstant, en el cas de la Medalla d’Or
al mèrit cultural, científic, cívic o esportiu,
cap dona l’ha rebut en els darrers 3 anys.
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DOTACIÓ ECONÒMICA
La retribució mitjana dels premis obtinguts per
dones és un 34% inferior a la dels homes.

COMPOSICIÓ DELS JURATS
De forma agregada, existeix paritat entre homes i dones (50% i 50%).
No obstant, en els premis de temàtica de gènere existeix una
notable majoria de dones en els jurats (86%) mentre que en la
resta de temàtiques la presència de dones és del 47%.
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