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Premi 25 de novembre

creixem

NO a la violència masclista vers infants i adolescents

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES ~ convocatòria 2018
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PRIMERA.
OBJECTE  

L’Ajuntament de Barcelona 
commemora, cada any, el dia 25 
de novembre, declarat per l’ONU, 
des del 1999, el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones. En aquesta data té 
lloc la convocatòria del Premi 25 de 
Novembre dins el marc de l’Acord 
ciutadà per una Barcelona lliure de 
violència vers les dones (xarxa cívica i 
social).

La infància i l’adolescència són etapes 
clau a la vida de qualsevol persona; 
és el moment en què es construeixen 
les bases del seu futur, dels seus 
imaginaris i els fonaments dels criteris 
que els i les portaran a qüestionar-
se, participar i millorar el món al seu 
voltant. Per això, la violència masclista 
vers infants i joves, en qualsevol 
de les seves formes i àmbits, és un 
problema social i públic gravíssim, que 
no només els i les afecta com a éssers 
humans, sinó també com a persones 
constructores de futur.
 
La violència masclista és un fenomen 
estructural, antic i universal. 
Històricament, fins a la Convenció 
dels drets de l’infant de 1989 els i 
les menors de 18 anys no van ser 

reconeguts jurídicament com a 
subjectes de ple dret i no se’ls va 
reconèixer el dret a no ser objecte de 
cap forma de violència. Actualment, no 
hi ha cap regió del món, cap país ni cap 
cultura lliure de violència masclista i, 
amb l’accés i l’ús d’Internet, aquesta 
violència arriba a tots els racons, a 
tots els àmbits i a totes les esferes 
de desenvolupament. Les persones 
infants i joves fan un alt consum de 
les noves tecnologies i en reben els 
efectes.

Violències masclistes (tant sexuals, 
psicològiques com físiques) en 
relacions de parella, en entorns 
familiars, en espais institucionals, 
escolars, d’oci o espais públics, entre 
d’altres. Micromasclismes, estereotips 
de violències masclistes i d’amor 
romàntic normalitzats per la societat 
i alimentats pels productes d’oci. 
Violències masclistes generades, 
perpetuades i esteses amb facilitat a 
tots els àmbits on se socialitzen els 
nois i les noies adolescents i menors 
d’edat. Davant d’aquesta allau, 
infants i joves resten en situació de 
vulnerabilitat.
 

Per aconseguir una Barcelona 
lliure de violència masclista vers 
infants i adolescents cal una 
participació igualment estructural 
i que eixampli les costures i cerqui 
implicacions més enllà dels sectors 
tradicionalment sensibilitzats, amb 
l’objectiu de detectar, visibilitzar, 
sensibilitzar, prevenir i rebutjar 
activament qualsevol tipus de violència 
masclista, i vetllar pel futur d’infants i 
adolescents.
 
L’Ajuntament de Barcelona vol 
contribuir activament a fer de 
Barcelona una ciutat on infants i 
joves creixin lliures de violències 
masclistes, i és per això que convoca 
aquesta tretzena edició del Premi 25 
de Novembre, Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones, sobre el tema “Creixem lliures 
de violència. #BCNantimasclista”, 
amb la finalitat de donar suport a les 
iniciatives de recerca, conscienciació 
i rebuig ciutadà col·lectiu contra les 
violències masclistes que duen a 
terme actors i sectors socials i cívics 
de tot tipus. 

La finalitat de la convocatòria és, 
doncs, oferir recursos econòmics

i el suport institucional perquè es 
faciliti la realització del projecte 
guanyador. No es pretén —això 
seria contrari a l’esperit del 
premi— substituir la responsabilitat 
i la iniciativa dels col·lectius o les 
persones promotores.

Aquestes bases específiques regulen 
el funcionament del concurs, en què 
es premiarà el projecte que hagi estat 
seleccionat per un jurat de persones 
expertes sobre la base dels criteris i 
les característiques que s’estableixen 
aquí, i els terminis i la documentació 
que es requereix per presentar-los.
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SEGONA.
FINALITATS I RÈGIM JURÍDIC

TERCERA.
PREMIS I DOTACIÓ

QUARTA.
PARTICIPANTS

Es poden presentar projectes o 
treballs que tinguin com a finalitat:

Dur a terme accions de recerca,
creació, visibilització, conscienciació, 
rebuig ciutadà col·lectiu de les 
diferents formes de violència masclista 
que viuen infants i adolescents 
implementades per actors, sectors 
socials i cívics, associacions, grups de 
fet o entitats de qualsevol índole.

Els projectes han de tenir les 
característiques següents:

Ser projectes inèdits o estar a l’inici
de la seva implementació, però en cap 
cas no poden ser projectes acabats.

Comptar amb la participació
(veu, perspectiva, visions i accions) 
d’infants i adolescents durant la 
realització del projecte, tenint en 
compte, així mateix, la diversitat per 
raó d’origen nacional o ètnic, la classe 
social, les creences i les religions,  etc.

Abordar la sensibilització i la
conscienciació contra la violència 
masclista en infants i adolescents 
mitjançant projectes per prevenir-la
i eliminar-la.

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

Premi del Jurat al millor projecte,
dotat amb 15.000 €
 
Aquest import anirà a càrrec de 
la partida 0801-48101-23241 del 
pressupost de l’exercici 2018.
 

El Premi del Jurat només
correspon a un projecte.

No es fa pública una classificació
de tots els treballs presentats.

En cas d’empat, seran 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 per anunciar 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 2018. La 
data, el lloc i l’hora s’anunciaran 
oportunament, i es podran consultar
a l’adreça barcelona.cat/dones

Poden presentar projectes les 
persones físiques, els grups, les 
associacions i les entitats sense ànim 
de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les persones físiques han d’estar 
empadronades Barcelona.

Les persones jurídiques han de tenir
la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups integrats només 
per persones físiques cal que la 
persona que actuï com a representant 
del grup estigui empadronada a la 
ciutat de Barcelona.

Fer recerques sobre qualsevol
àmbit i tipus de les violències 
masclistes i la seva relació, l’impacte, 
la recuperació i l’abordatge en infants
i adolescents.  

Materialitzar-se en accions
concretes.

Els projectes han d’estar redactats
amb un llenguatge inclusiu des 
de la perspectiva de gènere; en el 
cos del projecte, hi ha de constar 
el compromís que, si és el projecte 
premiat, tota la comunicació, les 
imatges i el llenguatge que s’utilitzin 
per implementar-lo, difondre’l, 
etcètera, siguin inclusius des de la 
perspectiva de gènere.
 
Pel que fa a l’àmbit territorial,
els projectes:

S’han de dur a terme a la ciutat
de Barcelona i

han de ser d’aplicació pràctica
a escala de districte o de ciutat.
 
El règim jurídic es determina a les 
bases generals reguladores d’aquesta 
convocatòria.
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CINQUENA.
CRITERIS DE VALORACIÓ

SISENA.
TERMINI I FORMA

SETENA.
DOCUMENTACIÓ

En el procés de valoració dels 
projectes el jurat tindrà en compte els 
criteris següents, que es valoraran de 
manera individual, amb una valoració 
de zero a deu: zero el que menys 
s’ajusti al criteri i deu, el que més.

La puntuació màxima serà de 
deu, corresponent a la suma de la 
puntuació obtinguda per la valoració 
basant-se en els criteris generals, 
fins a un màxim de cinc, i l’obtinguda 
basant-se en els criteris específics, 
fins a un màxim de cinc.

Criteris generals, fins a un màxim
de 5 punts:

Grau d’adequació a les finalitats
i a l’objecte establerts a les clàusules 
primera i segona d’aquesta 
convocatòria (fins a 1,75 punts).

Concreció, qualitat, coherència
i viabilitat tècnica i econòmica de la 
proposta (fins a 1,75 punts).

Visibilitat de l’acció o sostenibilitat
en el temps de l’actuació que s’ha dut 
a terme (fins a 0,75 punts).

Innovació metodològica i ús de

El termini de presentació de les 
propostes s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i 
acabarà el 19 d’octubre de 2018.
 
Les bases de la convocatòria es poden 
consultar per Internet a barcelona.cat/
dones
 
Els projectes s’han de presentar al 
Registre General de l’Ajuntament 
(pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa) o 
als registres municipals situats a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), 
mitjançant un full d’instància que es 
facilita a les mateixes oficines o que 
es pot descarregar a la pàgina web 
barcelona.cat/dones.

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

Fotocòpia del DNI o NIF
de la persona o l’entitat sol·licitant.

Descripció del projecte segons
model normalitzat.  

Pressupost del projecte segons
model normalitzat.

Fitxa resum del projecte segons
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 a la clàusula 
sisena d’aquestes bases.

tecnologies de la informació (fins a 
0,75 punts)
 
Criteris específics, fins a un màxim
de 5 punts.  

Creacions innovadores de caràcter
comunicatiu, simbòlic i plàstic de 
rebuig a la violència masclista en 
infants i adolescents (fins a 2,20 
punts).

Associacions, grups de fet o entitats
de qualsevol índole (comercials, 
culturals, veïnals, etcètera) de 
caràcter generalista o sectorial que 
no hagin incorporat la lluita contra 
la violència masclista en les seves 
activitats habituals (fins a 0,80 punts).

Grau d’impacte a l’espai públic
i comunitari (l’espai virtual i a les 
xarxes socials) (fins a 1,20 punts).

Grau de transferibilitat (fins a
0,80 punts).


