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PRIMERA

OBJECTE

L’Ajuntament de Barcelona commemora el 25 
de novembre, declarat per l'ONU des de 1999 
com a data oficial del Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la violència vers les Dones,  
amb la convocatòria del Premi 25 de Novem-
bre dins del marc de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona lliure de violència vers les dones (xarxa 
cívica i social).

Els mitjans de comunicació construeixen imagi-
naris i, per tant, tenen un paper important en 
la configuració d’estereotips de gènere i en la 
representació de les violències masclistes. Ac-
tualment aquests mitjans ofereixen un model de 
representació que promou la idea que les violèn-
cies són necessàries i inevitables.

Tot i que els missatges presents en els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials sovint volen 
conscienciar sobre els efectes nocius d’aquest 
fenomen, paradoxalment, el que normalment 
s’aconsegueix és crear una saturació que pro-
voca una pèrdua real de significat d’aquestes 
violències i les seves repercussions, és a dir, del 
patiment i dels danys que suposa per a aquelles 
persones que les pateixen. Així, els fets acaben 
banalitzant-se fins al punt que veiem allò re-
presentat sense cap mena d’esperit crític o de 
rebuig. A més, els models que promouen els 
mitjans de comunicació, en general, tendeixen 



a ser poc representatius de la diversitat que ca-
racteritza les societats actuals i reforcen els rols i 
estereotips de gènere. Aquests relats informatius 
no posen de manifest les causes reals que origi-
nen les violències masclistes, causes que estan 
arrelades en el sistema patriarcal. En la majoria 
de casos, el tractament informatiu que reben les 
notícies sobre violències masclistes tendeix a  
promoure l’espectacle i l’impacte.

D’altra banda, els estereotips sexistes ocupen 
avui una basta extensió de tinta electrònica i au-
diovisual virtual i es transmeten a la velocitat d’una 
piulada a Twiter o d’un comentari a Facebook. 
Les violències masclistes, com s’ha dit abans, res-
ponen a un problema de caràcter estructural que 
troba a la viralitat de la xarxa un megàfon que 
n'amplia els seus efectes nocius. Tanmateix, a la 
xarxa també trobem relats i formes de represen-
tació que amplien el ventall d’experiències indi-
viduals i col·lectives que fomenten la desmitifi-
cació dels rols de gènere. Però, malauradament, 
les TIC massa sovint conformen els canals a tra-
vés dels quals els estereotips de gènere viatgen 
i es reprodueixen especialment entre les noies i 
nois d’avui. Els abusos de poder en línia, sovint, 
s’agreugen per la impunitat de les accions des-
envolupades sota el pretès anonimat digital.

L’Ajuntament de Barcelona vol contribuir ac-
tivament a fer de Barcelona una ciutat lliure 
d’estereotips sexistes en els mitjans de comuni-
cació i les xarxes socials, per tal d’avançar vers 
el gaudiment de la plena ciutadania, l’autonomia 



i la llibertat de les dones. És per això, que 
l'Ajuntament de Barcelona convoca aquesta 
onzena edició del Premi 25 de Novembre, que 
enguany versa sobre el tema  d’estereotips se-
xistes en els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials amb la finalitat de donar suport a aquelles 
iniciatives que duen a terme les associacions, en-
titats i grups de la ciutat, amb l'objectiu de sensi-
bilitzar, prevenir i donar a conéixer els estereotips 
sexistes en els mitjans de comunicació i les xar-
xes socials. 

L’objecte de la convocatòria és, doncs, oferir re-
cursos econòmics i suport institucional que faci-
liti la realització dels projectes guanyadors. No 
es pretén –això seria contrari a l’esperit del Pre-
mi– substituir la responsabilitat i la iniciativa dels 
col·lectius o les persones promotores.

Aquestes bases específiques regulen el funcio-
nament dels concurs en què es premiaran els 
projectes que hagin estat seleccionats pel jurat 
segons els criteris i les característiques que aquí 
s’estableixen i els terminis i la documentació re-
querida per a la seva presentació.



SEGONA

FINALITATS I RÈGIM  

JURÍDIC 

Es poden presentar projectes o treballs que tin-
guin com a finalitat: 

 � La promoció d’accions comunitàries de sen-
sibilització i conscienciació per tal que la ciu-
tadania esdevingui un agent crític en l’anàlisi 
dels llenguatges i dels tractaments dels es-
tereotips de gènere i la violència masclista 
en els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials.

 � La innovació en l’abordatge del tractament 
dels estereotips de gènere i les violències 
masclistes en els mitjans de comunicació i 
les xarxes socials (noves estratègies, nous 
agents, nous partenariats...).

 � La recerca i els estudis que contribueixin a 
la generació de coneixement sobre els este-
reotips de gènere a les xarxes socials i també 
amb relació a les violències masclistes, tot 
plantejant propostes per al seu abordatge.

 � L’impuls d’actuacions de sensibilització i for-
mació d’agents clau en l’àmbit dels mitjans 
de comunicació i les xarxes socials, per tal 
de fer un tractament adient dels estereotips 
que es troben en la base de les situacions 
de violència.



 � El desenvolupament d’actuacions adreça-
des a l’empoderament de les dones per tal 
de vèncer els estereotips que limiten les se-
ves experiències a partir dels mitjans i les 
xarxes socials.

El règim jurídic es determina en les bases gene-
rals reguladores d’aquesta convocatòria.

TERCERA

PREMIS I DOTACIÓ

El Premi 25 de Novembre estableix una sola ca-
tegoria de projecte i un premi amb la dotació 
següent:

 � Premi del jurat al millor projecte,   
dotat amb 15.000 €

Aquest import corre a càrrec de la partida 0201-
48101-23241 del pressupost de l’exercici 2016.

El Premi del jurat només recau sobre un projec-
te. No es fa pública una classificació de tots els 
treballs presentats. En cas d’empat són objecte 
de consideració especial per part del jurat els 
projectes presentats per associacions, grups o 
entitats que formen part de l'Acord Ciutadà per 
una Barcelona lliure de violència vers les dones.



El veredicte del jurat en el qual s'anuncia el nom 
del projecte guanyador del Premi es donarà a 
conèixer en el decurs d'un acte públic en una 
data propera al dia 25 de novembre de 2016. 
Oportunament s'anunciaran la data, el lloc i 
l'hora de l'acte de lliurament del Premi que 
es podran consultar a l’adreça    
www.barcelona.cat/dones

QUARTA

PARTICIPANTS

Hi poden presentar projectes les persones físi-
ques, els grups, les associacions o les entitats 
sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. 

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Bar-
celona. En el cas de grups integrats només per 
persones físiques, cal que la persona que actuï 
com a representant del grup estigui empadro-
nada a la ciutat de Barcelona.



CINQUENA

CRITERIS DE VALORACIÓ 

En el procés de valoració dels projectes, el jurat 
té en compte els criteris següents, que són va-
lorats de manera individual:  

Criteris generals, (màxim 6 punts)

 � Grau d'adequació a l’objecte i a les finalitats 
establertes en les clàusules primera i segona 
d’aquesta convocatòria (fins a 2 punts)

 � Concreció, qualitat coherència i viabilitat 
tècnica i  econòmica de la proposta efectua-
da (fins a 2 punts)

 � Visibilitat de l’acció i/o sostenibilitat en el 
temps de l’actuació realitzada (fins a 1 punt)

 � Innovació metodològica i ús de tecnologies 
de la informació (fins a 1 punt)

Criteris específics, (màxim 6 punts)  

 � Aplicació de la perspectiva de gènere i de 
forma específica, aplicació de la perspectiva 
interseccional, que tingui en compte la di-
versitat de les dones de la ciutat i l’atenció 
de les desigualtats múltiples que les afecten 
per raó de gènere, classe, edat, religió, di-
versitat funcional, origen nacional i/o ètnic, 
etc. (fins a 2 punts)



 � Ús de pràctiques col·laboratives i treball en 
xarxa (fins a 1 punt)

 � Àmbit d’actuació territorial valorant especí-
ficament l’adequació a la realitat territorial 
dels diferents barris de la ciutat (fins a1 punt)

 � Presència majoritària de dones o paritat de 
gènere en la composició dels equips parti-
cipants integrats per persones físiques (fins 
a 1 punt)

 � Empoderament i autoorganització política 
de les dones i els moviments feministes (fins 
a 1 punt)

La puntuació final per al total del projecte és 
entre 0 i 12 punts, sent 0 la puntuació que de-
nota menys compliment dels criteris i 12 la que 
més, corresponent a la suma de la puntuació 
obtinguda en la valoració dels criteris generals 
(màxim 6 punts) i dels criteris específics (màxim 
6 punts).



SISENA

TERMINI I FORMA

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 2016.

Les bases de la convocatòria es poden consultar 
per Internet a www.barcelona.cat/dones 

Els projectes s'han de presentar al Registre Ge-
neral de l'Ajuntament de Barcelona (situat a la 
plaça Sant Miquel, s/n, planta baixa) o als regis-
tres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció 
Ciutadana, mitjançant un full d’instància que es 
facilita a les mateixes oficines o que es pot des-
carregar a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona.



SETENA

DOCUMENTACIÓ 

Les persones interessades han de presentar, 
durant el termini establert, els documents se-
güents degudament emplenats:

 � Fotocòpia del DNI / NIF de la persona o de 
l'entitat sol·licitant

 � Currículum dels grups, associacions o 
entitats que presenten el projecte 

 � En el cas d’associacions i entitats legalment 
constituïdes cal aportar també una còpia 
dels estatuts

 � Descripció del projecte segons el model 
normalitzat  

 � Pressupost del projecte segons el model 
normalitzat

 � Fitxa resum del projecte segons el model 
normalitzat

El projecte, el pressupost i la fitxa-resum s’han 
de presentar en format paper i en suport digital 
en el termini i la forma establerts en la clàusula 
sisena d’aquestes bases. 







barcelona.cat/dones


