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PRESENTACIÓ
************************************ 
El 2014 l’Ajuntament de Barcelona organitza, de manera 
coordinada amb la Generalitat de Catalunya, una com-
memoració institucional i ciutadana dels fets del 1714 
amb l’objectiu de redescobrir-ne la dimensió històrica 
i de posar-la en relació amb la realitat present i les ex-
pectatives de futur. El Tricentenari té una ferma vocació 
de consciència i afirmació cívica que invoca el talent i 
la creativitat de tota la societat donant veu a visions i 
perspectives amb la màxima pluralitat. 

Els premis Maria Aurèlia Capmany 2014 fan seu aquest 
objectiu per destacar les contribucions femenines al 
llarg de la història, i enguany volen, en la vint-i-vuitena 
convocatòria, contribuir a l’enfortiment del paper de les 
dones en l’imaginari col·lectiu. Fins a dates ben recents, 
la Història s’ha escrit exclusivament des d’una perspec-
tiva masculina que ha ignorat, menystingut i silenciat 
les aportacions de les dones al desenvolupament de la 
societat. 



************************************ 
La visualització en la memòria històrica de la ciutat del 
paper de les barcelonines és un dels objectius del Pla 
municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva 
entre dones i homes (2012-2015). Cal transmetre a la 
societat la necessitat que la mirada cap al passat inclo-
gui la pluralitat de gènere com a element indispensable 
per a la consolidació de la igualtat entre dona i home. És 
per això que els premis Maria Aurèlia Capmany 2014, en 
el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
volen reconèixer els projectes que promoguin la recu-
peració en la memòria col·lectiva de les contribucions 
de les dones en el progrés de la societat en tots els seus 
àmbits i, concretament, en la història del nostre país, 
així com el conjunt de fets que commemorem enguany 
amb el Tricentenari.
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OBJECTE
************************************ 
Es podran presentar projectes que tinguin com a ob-
jectius:

• Donar visibilitat del paper que han tingut les dones en 
la història i el progrés de la humanitat. 

• Promoure el coneixement de dones que hagin tingut 
un paper destacat en la història de Catalunya, i en es-
pecial durant els fets del 1714 o altres esdeveniments 
significatius de la història del nostre país. 

• Fer visibles protagonistes i figures de dones catala-
nes que hagin excel·lit i destacat en els diferents àm-
bits de la societat.

Els projectes s’hauran de concretar en:

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

• Productes concrets de sensibilització o formació (ei-
nes pedagògiques, exposicions, material audiovisual, 
cicles de xerrades i altres de similars).

• Treballs acadèmics o de recerca que en prevegin la di-
fusió o la divulgació a la ciutadania amb una finalitat 
de sensibilització.



ÀMBIT TERRITORIAL
************************************ 
Els projectes presentats s’hauran de dur a terme a la 
ciutat de Barcelona, i hauran de ser d’aplicació pràctica 
a escala de districte o de ciutat.

PARTICIPANTS
************************************

Podran presentar projecte, persones, grups, associacions 
o entitats 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 físi-
ques, la persona representant del grup haurà d’estar 
empadronada a la ciutat.

CRITERIS DE VALORACIÓ
************************************

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

• Grau d’adequació als objectius de la convocatòria.
• Viabilitat econòmica i tècnica de la proposta. 



• Àmbit d’actuació territorial.
• Visibilitat de l’acció.
• Aplicació de la perspectiva de gènere.
• Nivell d’adequació dels indicadors d’avaluació.
• Sostenibilitat temporal de l’actuació.
• Treball en xarxa.
• El caràcter innovador de la metodologia de visibilitza-

ció dels objectius de la convocatòria. 

SOL·LICITUDS
************************************

Les sol·licituds per participar en la convocatòria s’hauran 
de presentar al Registre General de l’Ajuntament (pl. 
Sant Miquel, 4 i 5, planta baixa) o als registres munici-
pals ubicats a les Oficines 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 Província de Barcelona i s’acabarà el dia 14 
de febrer de 2014.

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



DOCUMENTACIÓ
************************************

Les sol·licituds de les persones aspirants s’acompanya-
ran de:

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

• Currículum dels grups, les associacions o entitats que 
presenten el projecte. 

• En el cas d’associacions i entitats constituïdes legal-
ment, caldrà aportar també una còpia dels estatuts.

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

• En el projecte han 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 fonts de finançament.

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

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

DOTACIÓ DEL PREMI
************************************

Aquesta convocatòria consta de dos premis: 

• Un premi de 15.000 euros al millor projecte que tingui 
com a finalitat donar visibilitat al paper de les dones 
en la història i el progrés de la humanitat,  segons la 
decisió del jurat.

• Un premi de 1.000 euros al millor projecte que tingui 
com a finalitat donar visibilitat al paper de les dones 
en la història i el progrés de la humanitat, segons la 
decisió del públic assistent a l’acte de lliurament del 
premi.



CONDICIONS GENERALS
************************************

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos econò-
mics 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 res-
ponsabilitat i la iniciativa de les promotores.

Es parteix del supòsit que els col·lectius o les persones 
promotores de les iniciatives han d’aportar també els 
seus recursos a la realització de l’acció, amb idees, or-
ganització, 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.

Els projectes i treballs amb el suport dels ajuts 
d’aquesta convocatòria seran propietat dels/de les au-
tors/es o realitzadors/es, els/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 publi-
car totalment o parcialment els projectes i informarà 
prèviament els autors sobre l’exercici d’aquest dret.



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

La presentació del projecte implica l’acceptació 
d’aquestes bases generals i específiques d’aquesta 
convocatòria i del premi si l’hi fos atorgat.

LLIURAMENT 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 
2014.  La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportuna-
ment i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dona.

El jurat té la potestat de no acceptar els projectes re-
buts si no s’ajusten a aquestes bases. Els projectes no 
acceptats es retornaran 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 pro-
posats no reuneix els requisits suficients per ser guar-
donat, el premi es podrà declarar 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 Recur-
sos per a les Dones (CIRD) amb anterioritat, per tal de 
facilitar el vot popular durant l’acte de lliurament.

El jurat podrà reconèixer els projectes o les iniciatives 
desenvolupades a països tercers o en l’àmbit interna-
cional, promogudes amb caràcter privat o públic, que 
al seu lliure parer tinguin la consideració de bones 
pràctiques en el foment i la visibilitat del talent femení 
i l’apoderament de les dones. Aquest guardó, que tin-
drà caràcter honorífic, no tindrà atribuïda cap dotació 
econòmica.
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