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PRIMERA. 
OBJECTE

L’Ajuntament de Barcelona com-
memora, 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 con-
vocatòria 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).

Com a introducció volem posar èmfasi 
en el fet que la violència masclista és 
un fenomen estructural, antic i univer-
sal. No hi ha cap regió del món, cap 
país ni cap cultura lliure de violència 
masclista. Les dones d’arreu del món 
viuen diàriament situacions de violèn-
cia masclista tant sexual, psicològica, 
com física, tant dins les relacions de 
parella, com als espais on desenvolupen 
la seva vida quotidiana (entorns fami-
liars, acadèmics, laborals, d’oci, espais 
públics, etcètera). Si bé el fenomen 
de la violència masclista es mostra en 
aquests àmbits, hem d’afegir que dones 
d’arreu del món també viuen situa-
cions de violència masclista en l’àmbit 
econòmic quan, per exemple, se’ls 
nega l’accés a la gestió dels seus propis 
recursos econòmics i patrimonials.

La motivació migratòria de les dones 
és diversa i múltiple, i així també ho és 
en els casos de les dones originàries 
de diversos països i regions que inicien 
el procés migratori en solitari, o bé 
acompanyades, amb familiars, amb els 
seus fills i les seves filles, amb amistats, 
amb persones conegudes, etcètera. 
Els fluxos migratoris actuals no estan 
motivats únicament per la millora de 
la situació econòmica de les dones o 
de les seves famílies, sinó que també 
estan vinculats a altres situacions i 
factors com ara l’itinerari acadèmic 
i d’estudis; viatjar; conèixer altres 
indrets; tenir noves experiències i 
aventures, o el reagrupament familiar. 

Dins les comunitats culturalment 
diverses, les dones es troben en 
situacions de desigualtat pel fet de 
ser dones, i sovint també en funció 
de la seva edat, sexualitat, o l’origen 
cultural, geogràfic i ètnic.

En l’abordatge i la prevenció de la 
violència masclista en dones de 
comunitats diverses, és fonamental 
tant escoltar les veus de les dones, 
com tenir molt present i conèixer 
quines poden ser les barreres idiomà-
tiques i culturals, les situacions de 
feminització de la pobresa en què es 
trobin immerses, la seva situació 
administrativa, la discriminació 

laboral, el racisme i la xenofòbia que 
puguin patir. També és imprescindible 
tenir en compte la comunitat ori-
ginària que viu a la ciutat; la xarxa de 
suport entre dones d’orígens comuns 
(sororitat); les seves trajectòries 
personals, professionals i laborals als 
països d’origen; la promoció de factors 
de resiliència; les seves experiències 
als països i ciutats de destí i acolli-
da, entre altres. Tenir en compte 
tots aquests factors pot aconseguir 
millorar l’abordatge de la violència 
masclista, ja que inclou una visió més 
intercultural, i pot permetre revisar 
els models actuals d’intervenció amb 
l’objectiu d’aprofitar tant els recursos 
propis de les dones diverses com de 
les entitats, públiques o privades, que 
els poden donar suport. 

En l’abordatge de les violències mas-
clistes que pateixen les dones cal aten-
dre la interculturalitat i entendre que 
sovint les dones d’orígens diversos que 
arriben a la societat receptora es tro-
ben situacions concretes de desigualtat 
i necessiten respostes específiques i 
adequades, on factors com la manca 
d’una xarxa forta de suport mutu o les 
circumstàncies vinculades a la seva si-
tuació administrativa s’haurien de posar 

1 Estadística de violencia doméstica y violencia de género (año 2017, INE).

al centre de la solució a la desigualtat i 
possible violència que s’hagi viscut. 

Les dades de victimització per violèn-
cia masclista mostren que aquestes 
situacions de desigualtat i aïllament 
que viuen les dones migrants en la 
societat receptora juntament amb el 
patriarcat com un fenomen estructu-
ral produeixen una sobrerepresentació 
de les situacions de violència masclista 
que s’hagin viscut. 

Les dades de l’INE assenyalen, per 
exemple, que la taxa de víctimes  
per violència de gènere per cada 
1.000 dones de 14 anys o més va ser 
quasi tres vegades superior en les 
nascudes a l’estranger (3,2) que en les 
nascudes a Espanya (1,1). No obstant 
això, aquesta victimització més alta 
depèn de l’origen geogràfic concret, 
ja que les dones d’Àfrica i Amèrica 
van presentar les taxes més elevades, 
mentre que les d’Àsia i Oceania van 
enregistrar les més baixes1.

Els darrers resultats de l’Enquesta de 
violència masclista a Catalunya (2016) 
posen de manifest que el 57,7% de 
les dones de la ciutat han patit alguna 
agressió masclista al llarg de la seva 
vida (excloent comentaris, gestos 
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5BASES DEL XIV PREMI 25 DE NOVEMBRE

sexuals i exhibicionisme), i un 13,8% 
la va patir durant el 2016. Entre les 
dones migrants, tot i que la mostra no 
és representativa per origen, la pre-
valença de la violència masclista seria 
d’un 72,9% que l’ha patida al llarg del 
cicle vital i d’un 24,9%, l’any 2016.

Pel que fa específicament a la violència 
masclista en l’àmbit de la parella, aques-
ta tendència es repeteix; per origen, el 
20,5% de les dones estrangeres ha patit 
violència masclista per part de la parella 
al llarg de la relació actual, prop de 9 
punts per sobre de la incidència existent 
entre les dones nascudes a Catalunya 
i la resta d’Espanya. Així, doncs, i tot i 
que la violència masclista afecta a totes 
les dones independentment del seu 
origen, classe social, edat o nivell for-
matiu, entre altres, les dades mostren 
que les dones d’orígens diversos són un 
col·lectiu especialment victimitzat.

Per donar resposta a les dones que 
viuen situacions de violència mas-

clista, cal atendre què ens diuen les 
dades, les especificitats existents i sa-
ber adequar i repensar els serveis i els 
programes i actuacions dissenyades 
perquè siguin efectives i donin respos-
ta al conjunt de les dones, tenint en 
compte la seva diversitat. Les revisions 
que s’han fet dels serveis actuals per 
prevenir i atendre les dones que pa-
teixen violència apunten que cal donar 
una millor resposta a les dificultats 
que moltes dones migrants es troben 
en la relació i l’adhesió a serveis ge-
nerals (institucions d’inserció laboral 
o oficines d’accés a l’habitatge) i espe-
cífics de prevenció, detecció i atenció 
a la violència masclista. Les dones 
migrants no només han de sortejar 
obstacles com l’idioma, les diferèn-
cies culturals, les pressions familiars, 
entre altres dificultats, sinó també els 
inherents a la pròpia organització dels 
serveis. Aquests fets no faciliten la 
utilització d’alguns recursos públics, 
com a ens específics de violència, cosa 
que pot dificultar la inclusió de les do-

nes diverses dins la societat receptora, 
provocar un retard en l’assoliment 
dels seus objectius de vida o no poder 
fer ús dels seus drets.

Tenint en compte aquest context, 
l’Ajuntament de Barcelona vol contri-
buir activament a fer de Barcelona una 
ciutat on totes les dones puguin des-
envolupar lliurement la seva vida. És 
per això que convoca aquesta catorze-
na edició del Premi 25 de Novembre, 
Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència vers les Dones, sobre el 
tema “#BCNAntimasclista i inter-
culturalitat”, amb la finalitat de donar 
suport a les iniciatives de recerca, 
conscienciació i rebuig ciutadà col·lec-
tiu contra les violències masclistes que 
impacten en les vides de les dones 

migrants que duen a terme actors i 
sectors socials i cívics de tot tipus.

La finalitat de la convocatòria és, 
doncs, oferir recursos econòmics i 
suport institucional perquè es faciliti 
la realització del projecte guanyador. 
No es pretén —això seria contrari a 
l’esperit del premi— substituir la res-
ponsabilitat i la iniciativa dels col·lec-
tius 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

Es poden presentar projectes o 
treballs que tinguin com a finalitat: 
– Dur a terme accions de recerca, 

creació, visibilització, conscienciació 
o rebuig ciutadà col·lectiu contra 
les diferents formes i àmbits de les 
violències masclistes que viuen les 
dones d’orígens diversos implemen-
tades per actors, sectors socials i 
cívics, associacions, grups de fet o 
entitats de qualsevol índole.

– Dur a terme accions d’apoderament 
de les dones d’orígens diversos que 
proposin fer front a les diferents 
tipologies i àmbits en els quals es 
manifesten les violències masclistes.

Els projectes han de tenir 
les característiques següents:
– Han d’ésser inèdits o estar a l’inici 

de la implementació, però en cap 
cas no poden ser projectes acabats 
ni projectes que les entitats duguin 
a terme de forma habitual.

– Ésser projectes en què participin de 
manera activa les dones d’orígens 
diversos (les seves veus, la perspec-
tiva, les visions i les accions) i se les 
apoderi, durant les fases del projecte. 

– Els projectes s’han de desenvolupar 
a la ciutat de Barcelona i així ha de 
quedar especificat tant en la Instàn-
cia de sol·licitud, com en el punt 4 
del Model de descripció del projecte. 

– Abordar la sensibilització i la cons-
cienciació contra la violència mas-
clista en dones d’orígens diversos 
mitjançant projectes per prevenir-la 
i eliminar-la.

– Fer recerques sobre qualsevol àmbit 
i tipus de violències masclistes i 
l’impacte, la recuperació i l’abordatge 
en les dones d’orígens diversos i la 
relació que hi tenen, per tal d’aplicar 
els resultats o les recomanacions als 
serveis d’atenció.

– Materialitzar-se en accions 
concretes.

– Tots els projectes han d’estar redac-
tats amb un llenguatge inclusiu des 
de la perspectiva de gènere (es pot 
consultar la guia d’usos no sexistes 
del llenguatge). En el cos del pro-
jecte hi ha de constar el compromís 
que, si és el projecte premiat, tota 
la comunicació, les imatges i el 
llenguatge que s’utilitzin per im-
plementar-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/o
– 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. 

TERCERA. 
PREMIS I DOTACIÓ

El Premi 25 de Novembre estableix 
una sola categoria de projecte i un pre-
mi amb la dotació econòmica següent:
– Premi del Jurat al millor projecte, 

dotat amb 15.000 euros.

Aquest import anirà a càrrec de 
la partida 0801-48101-23241 del 
pressupost de l’exercici 2019. 
– 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 2019. La data, el 
lloc i l’hora s’anunciaran oportunament, 
i es podran consultar a l’adreça 
barcelona.cat/dones.

QUARTA. 
PARTICIPANTS

Poden presentar un projecte les 
persones físiques, els grups, les asso-
ciacions i les entitats sense ànim 
de lucre de la ciutat de Barcelona.
El nombre de sol·licituds màxim a 
presentar serà d’una única sol·licitud/
projecte per sol·licitant. Les persones 
físiques han d’estar empadronades a 
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.
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CINQUENA. 
CRITERIS DE 
VALORACIÓ

En el procés de valoració dels projectes 
el jurat tindrà en compte els criteris 
següents. 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 cri-
teris 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 
tecnologies de la informació 
(fins a 0,75 punts).

Criteris específics, 
fins a un màxim de 5 punts.
– Projectes amb metodologia i contingut 

innovadors de rebuig de la violència 
masclista en dones d’orígens geogràfics 
o ètnics diversos d’acord amb les carac-
terístiques fixades per aquest premi en 
les clàusules primera i segona d’aquesta 
convocatòria (fins a 1,75 punts). 

– Projectes que incorporin les veus de 
les dones atenent la seva diversitat tant 
en el diagnòstic com en les propostes 
de canvi del projecte. Es valoraran, 
també, els projectes que incorporin les 
dones d’orígens diversos com a respon-
sables d’aquest (fins a 1,25 punts).

– Grau d’impacte a l’espai públic i comu-
nitari. És a dir, efectes que el projecte 
tindrà sobre el conjunt social objecte 
de la convocatòria i sobre la resta de 
població. Els projectes han de conjugar 
l’arrelament al territori amb criteris 
de replicabilitat (a l’espai virtual i a les 
xarxes socials) (fins a 1 punt). 

– Associacions, grups de fet o entitats 
de qualsevol índole (culturals, veïnals, 
socials, entitats de dones d’orígens 
diversos, etcètera) de caràcter 
generalista o sectorial que no hagin 
incorporat la lluita contra la violèn-
cia masclista en les seves activitats 
habituals (fins a 0,50 punts).

– Grau de transferibilitat 
(fins a 0,50 punts).

SISENA. 
TERMINI I FORMA

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 18 d’octubre 
de 2019 a les 24.00 h. Qualsevol 
sol·licitud presentada fora d’aquest 
termini no serà admesa a tràmit. 
Les bases de la convocatòria es 
poden consultar per internet a 
barcelona.cat/dones.
– En cas de presentació presencial 

els projectes s’han de lliurar 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’ins-
tància que es facilita a les mateixes 
oficines o que es pot descarregar 
al web barcelona.cat/dones.

– En cas de presentació electrònica 
de les sol·licituds, els formularis 
s’hauran d’emplenar a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament, 
accedint dins de l’apartat Seu 
electrònica, al Registre electrònic 
(Relació de tràmits a realitzar mit-
jançant el Registre electrònic) dins 
Associació i Participació. 

9
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SETENA. 
DOCUMENTACIÓ

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.
– Volant de residència del padró 

municipal d’habitants de la ciutat de 
Barcelona, en cas de persona física 
o representant de grup de persones.

– Currículum de la persona física, 
grup, associació o entitat que 
presenti el projecte.

– Instància de sol·licitud de participació 
al Premi 25 de novembre, segons 
el model normalitzat que es pot 
descarregar al web.

– Descripció i pressupost del projecte 
segons model normalitzat que es pot 
baixar des del web. 

– Fitxa resum del projecte segons 
model normalitzat que es pot 
baixar al web.

– En cas d’associacions i entitats 
legalment constituïdes, també cal 
aportar una còpia dels estatuts.

– En cas de grups que no estiguin 
legalment constituïts, cal lliurar una 
carta signada per totes les persones 
membres, en què es designi la persona 
responsable del grup, que serà la titular 
a tots els efectes de la convocatòria.

El projecte, el pressupost i la fitxa 
resum s’han de presentar en format 
paper i/o en suport digital en el termini 
i la forma establerts a la clàusula sisena 
d’aquestes bases. 
No es tindrà en compte cap documen-
tació lliurada que no s’acompanyi dels 
documents 4, 5 i 6 de la relació anterior.
La documentació requerida pot ser 
esmenada en el termini de 10 dies hàbils 
a comptar des de la data fixada en les 
bases de la convocatòria com a termini 
de presentació de les propostes.

VUITENA. 
CONDICIONS 
GENERALS DE LA 
CONVOCATÒRIA

Els projectes i els treballs duts a terme 
amb el suport dels ajuts d’aquesta con-
vocatòria són propietat dels autors o les 
autores, els/les quals han de fer constar 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona en qualsevol difusió o publi-
cació del projecte, i en tot moment han 
d’utilitzar imatges i llenguatge inclusius 
des de la perspectiva de gènere.
Les entitats i les persones participants 
assumeixen l’autoria de les seves obres 
i es comprometen a no presentar 
materials audiovisuals, fonogràfics, 
musicals i d’imatge sobre els quals no 
tinguin uns drets d’ús degudament 
acreditats. L’organització no es fa 
responsable de l’ús inadequat dels 
drets de la propietat intel·lectual dels 
autors o les autores de les obres.
Amb la presentació dels projectes i 
els treballs, els autors o les autores 
autoritzen l’Ajuntament de Barcelona 
a publicar totalment o parcialment 
els projectes o a emetre’ls mitjançant 
formats i plataformes diversos, sem-
pre que aquestes emissions no tinguin 
un objectiu comercial.

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 a la Direcció 
de Feminismes i LGTBI durant tres 
mesos i després es destruiran.
El premi ha de ser acceptat pel bene-
ficiari o beneficiària amb la finalitat 
de complir les condicions fixades en 
aquestes bases.
S’estableix un termini màxim de 30 
dies naturals, a partir del dia següent 
de l’acte públic de lliurament, per-
què totes les entitats i les persones 
premiades lliurin a l’organització la 
documentació requerida per poder 
cobrar els premis atorgats. En cas que 
no es rebi aquesta documentació en 
el termini establert, quedarà sense 
efecte el lliurament del premi.
El premi serà compatible amb qual-
sevol altre ajut o subvenció concedida 
per altres administracions, ens públics 
o privats, per al mateix projecte, 
sempre que la suma del ingressos 
obtinguts per a l’execució del projecte 
no superi la de les seves despeses, tal 
com estableix la normativa d’aplicació.

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca


BASES DEL XIV PREMI 25 DE NOVEMBRE

#BCNantimasclista
barcelona.cat/dones


	PRIMERA.
OBJECTE
	SEGONA.
FINALITATS I
RÈGIM JURÍDIC
	TERCERA.
PREMIS I DOTACIÓ
	QUARTA.
PARTICIPANTS
	CINQUENA.
CRITERIS DE
VALORACIÓ
	SISENA.
TERMINI I FORMA
	SETENA.
DOCUMENTACIÓ

