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És una evidència que a les societats del nostre temps el pes de-
mogràfic de les dones, l’elevat nivell de formació i la seva vital 
aportació a l’economia, no només no tenen prou visibilitat sinó 
que l’entorn social i les seves subtils formes de discriminació, 
vinculades a prejudicis i estereotips de gènere, són una trava 
per al ple aprofitament del talent femení. 

Ens trobem davant de la generació de dones més ben forma-
des de la història de la nostra ciutat, i moltes d’elles encara no 
exerceixen el tipus de feines ni les responsabilitats que els co-
rrespondrien d’acord a la formació que han rebut. El resultat és 
que, dia a dia, es genera una pèrdua de talent femení, una pèr-
dua d’oportunitats per a aquestes dones i una manca de projec-
ció per a les generacions més joves i una pèrdua d’oportunitats 
per a tota la societat.

El Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva 
entre Dones i Homes 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona 
contempla entre els seus objectius la promoció del talent feme-
ní i l’eradicació de totes aquelles circumstàncies que impedei-
xen a les dones desplegar plenament les seves capacitats, ja 
sigui per causa de la feminització de certs treballs considerats 
de baix perfil i de baixa remuneració, o bé per la impossibilitat 
de compatibilitzar la vida professional i la personal.

OBJECTE:



En aquesta línia, la Regidoria de Dona i Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona aposta decididament per impulsar 
l’accés de les dones al món laboral i professional en igualtat de 
tracte i oportunitats que els homes, el foment de  l’emprenedoria 
i de l’autoocupació de les dones, el suport a noves formes 
d’organització del treball i l’ús de les tecnologies de la infor-
mació com a eixos de treballs fonamentals per a contribuir a 
l’assoliment de la igualtat.

És imprescindible, davant els reptes que ens imposa l’actual 
situació econòmica i social de crisi, avançar vers una igualtat 
d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes. Les aporta-
cions de les dones constitueixen un paradigma imprescindible 
per aconseguir una millor qualitat de vida per a tothom.  Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta XXVII edi-
ció del Premi 8 de març – Maria Aurèlia Capmany, vol reconèixer 
aquells projectes que tinguin com a finalitat la visualització i la 
promoció del lideratge i del talent femení, la qual cosa ha de con-
duir cap a l’apoderament de les dones en un marc que permeti 
la lliure expressió de totes les identitats i tots els talents.
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Es podran presentar projectes que tinguin com a objectiu:

1. Elaborar intervencions i/o materials didàctics que transme-
tin valors igualitaris, mostrin a nois i noies totes les opcions 
formatives i laborals perquè puguin escollir una professió en 
funció de la seva vocació sense estar condicionats pels este-
reotips de gènere.

2. Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit docent i a les es-
coles de negocis per a contribuir al trencament d’estereotips 
sexistes en aquest àmbit i promoure la presència de les do-
nes als llocs de responsabilitat en entitats, empreses i insti-
tucions, i l’emprenedoria femenina.

3. Realitzar materials de sensibilització que identifiquin les di-
ficultats, obstacles i discriminacions que viuen les dones per 
a accedir a responsabilitats directives (sostre de vidre); que 
analitzin els beneficis de la presència de dones en aquests 
llocs de treball; i que ofereixin elements facilitadors a l’accés 
de les dones a la presa de decisions i llocs de responsabilitat.

4. Donar visibilitat a bones pràctiques que posin en valor, dins 
el món de la ciència, la tecnologia, l’emprenedoria i l’empresa, 
el talent femení i l’apoderament de les dones, i que ajudin 
a millorar la productivitat i l’ocupació de qualitat a la nostra 
economia, tot promocionant la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.
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5. Organitzar accions formatives dirigides a dones emprenedo-
res per potenciar les seves habilitats, competències i talents, i 
fomentar així el seu apoderament, amb l’objectiu de construir 
un perfil emprenedor òptim amb un enfocament de gènere 
per la creació o consolidació del seu projecte empresarial.

6. Desenvolupar accions que tinguin com a objectiu millorar 
l’ocupabilitat de les dones i que ofereixin eines i metodologia 
per respondre a les noves demandes del mercat, tot poten-
ciant el talent femení i visualitzant les habilitats i les aporta-
cions que les dones poden oferir en llocs de responsabilitat 
en tots els àmbits (món empresarial, acadèmic, científics, 
tecnològic, etc.).

7. Promocionar accions que impulsin plans d’igualtat a les em-
preses (incloent formació, sensibilització, etc. al personal de 
la companyia) i, en conseqüència, una nova organització del 
temps que permeti la conciliació de la vida personal i laboral.

Els projectes s’hauran de concretar en:

• Programes d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

• Productes concrets de sensibilització i/o formació (eines pe-
dagògiques, exposicions, material audiovisual, cicles de xerra-
des, i altres de similars).

Tanmateix, els projectes presentats han de portar-se a terme a 
la ciutat de Barcelona.
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Podran presentar projecte persones, grups, associacions o enti-
tats 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.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel, 
4 i 5, planta baixa) o als registres municipals ubicats a les Ofi-
cines 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 Provín-
cia de Barcelona i finalitzarà el dia 15 de febrer de 2013.

Les bases i sol·licituds es podran recollir al Centre d’Informació 
i Recursos per a les Dones (CIRD) al carrer de les Camèlies, 36-
38, de Barcelona, o per Internet a: www.bcn.cat/dona.

PARTICIPANTS:

SOL·LICITUDS:



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

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

• Currículum dels grups, associacions o entitats que presenten el pro-
jecte. En el cas d’associacions i entitats legalment constituïdes, cal-
drà aportar també còpia dels estatuts.

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

•  Al projecte hi 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 per dur a terme l’acció proposada.

8. El pla de treball i el calendari.

9. 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.

10. Un resum del projecte, d’extensió màxima d’un full en format digital 
(lletra 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. 

PARTICIPANTS: DOCUMENTACIÓ:



• Un premi de 15.000 euros al millor projecte que tingui com a 
finalitat impulsar projectes que promoguin el talent femení a la 
ciutat, segons la decisió del jurat.

• Un premi de 1.000 euros al millor projecte que tingui com a 
finalitat impulsar projectes que promoguin el talent femení a la 
ciutat, segons la decisió del públic assistent a l’acte de lliura-
ment del premi.

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos econòmics i el 
suport institucional 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 
promotores.

Es parteix del supòsit que els col·lectius o persones promoto-
res de les iniciatives 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.

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

DOTACIÓ DEL PREMI:

CONDICIONS GENERALS:



Els projectes i treballs realitzats amb el suport dels ajuts 
d’aquesta convocatòria seran propietat dels/les autors/es o rea-
litzadors/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 total-
ment o parcialment els projectes i avisarà prèviament els/les 
autors/es sobre l’exercici d’aquest dret. 

Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per les per-
sones 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 Municipal d’Informació i Recursos 
per a les Dones, CIRD.

La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes ba-
ses generals i específiques de la present convocatòria i del pre-
mi si l’hi fos atorgat.

DOTACIÓ DEL PREMI:



El veredicte del jurat es donarà a conèixer, en el decurs d’un 
acte públic, en una data propera al 8 de març de 2013. La data, 
el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament i es podran consultar 
al web www.bcn.cat/dona.

El jurat té la potestat de no acceptar els projectes rebuts si no 
s’atenen a aquestes bases. Els projectes no acceptats seran re-
tornats amb còpia de l‘acta, en la qual es reflectiran els noms 
del projectes no acceptats.

Si, a criteri del jurat, cap dels treballs presentats o proposats 
reuneix els requisits suficients per ser guardonat, el Premi po-
drà 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 assistent. El resum dels projectes estarà disponible 
per internet a www.bcn.cat/dona i presencialment al “Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones” -CIRD- amb anteriori-
tat, per tal de facilitar el vot popular durant l’acte de lliurament.

El Jurat podrà reconèixer els projectes o les iniciatives desenvo-
lupades a països tercers o en l’àmbit internacional, promogudes 
amb caràcter privat o públic, que al seu lliure parer tinguin la con-
sideració de bones pràctiques en el foment i visibilitat del talent 
femení i l’apoderament de les dones. Aquest guardó, que tindrà 
caràcter honorífic, no tindrà atribuïda cap dotació econòmica.

LLIURAMENT DEL PREMI:
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