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BASES

Primera

PRESENTACIÓ

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 de la desena 
edició 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 Municipal per a la 
Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Do-
nes i Homes (2012-2015) 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”.

Així mateix, l’esmentada llei descriu l’assetjament 
sexual com:

“Qualsevol comportament verbal, no ver-
bal o físic no desitjat d’índole sexual que 



tingui com a objectiu o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat d’una dona o 
de crear-li un entorn intimidatori, hostil, de-
gradant, humiliant, ofensiu o molest.”

Encara avui, l’assetjament sexual vers les do-
nes als espais públics (carrers, transports pú-
blics, locals d’oci i de lliure concurrència) són 
experiències no desitjades que de manera més 
o menys reiterada i/o continuada al llarg de la 
vida malauradament han viscut o viuen mol-
tes noies adolescents i dones joves i adultes. 
L’assetjament sexual als espais públics es con-
creta a través de xiulets, mirades lascives, flore-
tes o tocaments sexuals entre d’altres i genera 
situacions de discriminació i d’abús de poder 
vers les dones que poden ser més o menys ge-
neralitzats, silenciats i invisibilitzats a totes les 
ciutats del món. 

Aquestes situacions tenen un impacte emocio-
nal, psicològic i social que sovint és callat per les 
dones que ho pateixen i que arriben a generar 
sentiments de vergonya, indignació i/o ràbia, 
sensació de vulnerabilitat als espais públics, 
pèrdua de control de l’entorn i por o evitació 
dels espais públics.

Davant d’aquest fenomen, les dones opten per 
desenvolupar estratègies d’autoprotecció que, 
com a conseqüència, acaben limitant la seva au-
tonomia personal i la llibertat de moviments i 
la circulació per la ciutat. Així per exemple, les 
dones canvien els recorreguts habituals, modi-
fiquen els horaris dels seus desplaçaments o la 



manera de vestir, es mantenen constantment en 
estat d’alerta, prefereixen caminar acompan-
yades d’altra/es persona/es (generalment un 
home/noi), canvien o rebutgen llocs de treball 
en relació a la percepció d’inseguretat o perill 
dels desplaçaments i horaris d’entrada i sortida 
a la feina.

Tot i els estudis que mostren els efectes nega-
tius de l’assetjament sexual envers les dones als 
espais públics, el fenomen continua tenint una 
alta tolerància social, essent minimitzat i invisi-
bilitzat, alhora que sovint es neguen les seves 
conseqüències i l’impacte que té en les dones. 

La permissivitat social cap l’assetjament sexual 
envers les dones i noies té relació amb la ma-
nera com es situen socialment els cossos de les 
dones com objectes públics i de desig sexual, 
en la forma com els homes es relacionen amb 
les dones a través dels “afalacs” i el “flirteig” 
entre altres. A més, les dones són situades 
com a culpables o instigadores de la seva vic-
timització i se les reprova socialment amb ex-
pressions com “ella soleta s’ho ha buscat!”, “és 
que... mira com va vestida!” “si surts a aquestes 
hores... ja saps què pot passar!”. Aquest feno-
men i les seves pràctiques sostenen i fonamen-
ten relacions de desigualtat entre dones i ho-
mes i legitimen la violència masclista (violència 
sexual en l’àmbit comunitari).

La manca de consciència i la invisibilitat, suma-
da als greus efectes sobre els drets i les lliber-
tats de les dones, posa de manifest la necessi-



tat de sensibilitzar la ciutadania, especialment 
els homes, i d’oferir eines i estratègies per a 
prevenir, denunciar i fer front a l’assetjament 
sexual per garantir una ciutat amb igualtat real i 
efectiva per a dones i homes 

L’Ajuntament de Barcelona vol contribuir ac-
tivament a fer de Barcelona una ciutat  lliure 
d'assetjament sexual als espais públics per tal 
d’avançar vers el gaudiment de la plena ciuta-
dania, l’autonomia i la llibertat de les dones. 

És 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 a objec-
tiu la sensibilització, prevenció, la denúncia i 
l’afrontament de l’assetjament sexual vers les 
dones en els  espais públics (carrer, transports 
públics, espais d’oci, etc.).

Segona

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 empa-
dronada a la ciutat de Barcelona.



Tercera

REQUISITS DELS PROJECTES

OBJECTE

Es podran presentar projectes que tinguin per 
objectiu: 

 } La promoció d’accions comunitàries de sensi-
bilització i conscienciació per a que la ciutada-
nia esdevingui agent actiu en la identificació i 
eradicació de qualsevol forma d’assetjament 
sexual vers les dones als espais públics.

 } La recerca d’estudis que contribueixin a la de-
tecció i identificació de les diferents formes 
d’assetjament sexual vers les dones als espais 
públics, i que desvelin les relacions de des-
igualtat de gènere que els sustenten i que 
aportin recomanacions i/o plans d’acció.

 } El desenvolupament d’accions formatives, 
materials didàctics o recursos que permetin 
reconèixer, prevenir i afrontar l’assetjament 
sexual als espais públics, en especial entre 
adolescents i joves, i modificar els models, ac-
tituds i conductes que legitimen la desigual-
tat de gènere.

 } La promoció d’accions que fomentin l’apo-
derament de les dones a partir de la visua-
lització i posada en comú de les seves expe-
riències en relació a la desigualtat de tracte i 
l’assetjament sexual als espais públics.



 } L’orientació i atenció a dones que viuen o han 
viscut situacions de assetjament sexual als es-
pais públics.

Característiques:

 } Podran abordar la identificació, la prevenció i 
l’afrontament de l’assetjament sexual als espais 
públics.

 } Podran desenvolupar-se en els camps de la 
informació, la sensibilització, la formació i ca-
pacitació de professionals, la divulgació de 
bones pràctiques, la recerca, així com la crea-
ció de recursos pedagògics.

 } S’hauran de materialitzar en productes digi-
tals i/o audiovisuals, accions digitals i/o au-
diovisuals, formatives, campanyes de sensibi-
lització, etc.

Àmbit territorial:

Els projectes presentats s’hauran de dur a ter-
me a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser 
d’aplicació pràctica a escala de districte o de 
ciutat.



QuarTa

CRITERIS DE VALORACIÓ

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

 } Grau d'adequació als objectius de la convo-
catòria.

 } Aplicació de la perspectiva de gènere.

 } Viabilitat econòmica i tècnica de la proposta 
efectuada.

 } Àmbit d’actuació territorial.

 } Visibilitat de l’acció.

 } Treball en xarxa.

 } Sostenibilitat temporal de l’actuació realitzada.

 } Innovació metodològica.

 } Nivell d’adequació dels indicadors d’avaluació.

 } Presència majoritària de dones o paritat de 
gènere en la composició dels equips partici-
pants integrats per persones físiques. 

En cas d’empat seran objecte de consideració 
especial per part del Jurat els projectes presen-
tats per associacions, grups o entitats que for-
men part de l'Acord ciutadà per una Barcelona 
lliure de violència vers les dones.



QuinTa

LLOC DE PRESENTACIÓ     
DE LES SOL·LICITUDS 

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 Ciutadana, mitjançant un 
full d’instància que es facilitarà a les mateixes 
oficines.

SiSena

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de presentació de les propostes 
s’iniciarà l’endemà de la publicació de la con-
vocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i finalitzarà el 24 d’octubre de 2015.

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



SeTena

DOCUMENTACIÓ 

La documentació que caldrà aportar serà la se-
güent:

 } Fotocòpia del DNI / NIF de la persona 
sol·licitant.

 } Currículum dels grups, associacions o en-
titats que presenten el projecte. En el cas 
d’associacions i entitats legalment constituï-
des, caldrà aportar també còpia dels estatuts.

 } Descripció del projecte (en format arial 12 i que 
no sobrepassi les quinze planes  d’extensió).

En el projecte haurà de constar:

1. Títol del projecte.

2. Autors/es.

3. Temàtica tractada.

4. Àmbit territorial.

5. Objectius.

6. Població a qui s’adreça o a qui vol beneficiar.

7. Organització per dur a terme l’acció propo-
sada.

8. Pla de treball i calendari.

9. Previsió dels aspectes econòmics que inclo-
gui: el pressupost global de la realització 
del projecte, la descripció de l’aportació del 
grup promotor de la iniciativa i altres fons de 
finançament.



10. Un resum del projecte d’extensió màxima 
d’un full en format digital (arial 12), que 
inclogui: el títol del projecte, autors/es, te-
màtica, població a qui s’adreça, els objec-
tius i les accions principals.

11. Compromís de realització del projecte en 
cas que resulti premiat.

El projecte i el resum s’hauran de presentar en 
format paper i en suport digital.

VuiTena

DOTACIÓ DEL PREMI 

La dotació del Premi és la següent:

 } Un premi de 7.500 euros al millor projecte, 
segons la decisió del Jurat.

noVena

NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I 
ACTUACIÓ DEL JURAT

El jurat el designarà i presidirà la Regidora de Ci-
cle 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 assistiran mem-
bres del equip tècnic del Departament de Fe-
minismes i LGTBI així com una representant del 
Consell de les Dones de Barcelona, amb veu i 



sense vot.  Actuarà com a secretària del Jurat la 
secretària del Consell Municipal de les 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 la potestat de no acceptar els pro-
jectes 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 es donarà a conèixer, en 
el decurs d'un acte públic, en una data propera 
al dia 25 de novembre de 2015. La data, el lloc 
i l'hora s'anunciaran oportunament, i es podran 
consultar al web: www.bcn.cat/dones.

DeSena

CONDICIONS GENERALS 

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos 
econòmics i suport institucional que faciliti la 
realització dels projectes guanyadors. No es pre-
tén –això seria contrari a l’esperit de la convo-
catòria– substituir la responsabilitat i la iniciativa 
dels col·lectius o les persones promotores.

Es parteix del supòsit que aquests han d’aportar 
també els seus recursos a la realització de l’acció, 
amb idees, organització, treball personal o ma-



terial, i fer-se càrrec de la recerca d’altres su-
ports si l’acció que han previst ho requereix.

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 au-
tors o autores, els/les quals hauran de fer cons-
tar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelo-
na en tota difusió o publicació del projecte. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret 
de publicar totalment o parcialment els pro-
jectes i avisarà prèviament els autors o autores  
sobre l’exercici d’aquest dret. 

Els projectes no seleccionats podran ser recu-
perats 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 asso-
ciacions guanyadores es comprometen a ela-
borar una memòria audiovisual o en format 
digital, dels resultats del projecte que serà 
presentada durant el lliurament de premis de la 
següent edició.

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