
Premi 25 de Novembre
amb motiu de la commemoració
del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència
vers les dones



 ANY - TEMA PREMI JURAT PREMI PÚBLIC / MENCIÓ

 XIV-2019 ‘Guia de treball i intervenció
 BCN Antimasclista comunitària per a l’abordatge
 i Intercultural de les violències masclistes 
 Presentats: 11 en dones migrants’
  Cooperativa t.i.c.t.a.c.

 XIII-2018 ‘Resist’ART: Raval antimasclista’ 
 Creixem lliures Xamfrà, Centre de Música i Escena 
 de violència. de la Fundació L’ARC Música
 #BCNantimasclista
 Presentats: 9

 XII-2017 ‘Articulación feminista por los derechos Menció especial jurat: ‘FM/AM: Teatro
 Tothom hi té un paper de las mujeres contra la trata’ de las oprimidas para la prevención
 #BCNantimasclista Genera (Asociación en defensa de las violencias sexuales’.
  de los derechos de las mujeres). Averlasailas – Teatro de lo Posible.
 Presentats 15

 XV-2020 ‘A la xarxa, lliures i segures’  
  Donestech/Alia  
   
   
 Presentats: 4

 XI-2016 ‘Teixim xarxes contra els estereotips!’ Menció especial jurat: ‘Dones valentes:
 Trencant rols sexistes. Associació Trama. Serveis Culturals. agents d’una informació no masclista
 Estereotips sexistes  sobre les violències sexuals’.
 en els mitjans de  Isabel Muntaner i Violeta García,
 comunicació i en  de l’Associació d’Assistència a
 les xarxes socials.  Dones Agredides Sexualment AADAS

 Presentats 8

 X-2015 ‘Protocol d’actuació contra les Menció especial: ‘Dones transgressores
 Assetjament vers agressions sexistes a les festes d’espais i temps: La vivència quotidiana
 les dones als majors de Poble Sec’. de l’assetjament sexual de les dones
 espais públics Grup motor del Protocol d’actuació que treballen de nit’.
  contra les agressions sexistes a les Associació Col·lectiu Punt 6
 Presentats 18 festes majors de Poble Sec. 
   Menció especial: ‘Alliberem el barri!’.
   Associació Trama. Serveis Culturals

 IX – 2014 ‘#noetsegueixo. Conjunt d’eines ‘aDonatBcn’.
 Atenció i prevenció transmèdia per la prevenció Associació Matriu
 de la violència de la violència 2.0’.
 masclista en Centre de Cultura Francesca
 l’entorn digital. Bonnemaison - La Bonne.

 Presentats 6

 VIII - 2013 Xarxa activa BCN, contra la violència Menció especial Falah-Dona.
  vers les dones. Associació Cultural Educativa
 Presentats 13 Plataforma unitària contra les violències i Social Operativa de Dones
  de gènere, amb la col·laboració de les Pakistaneses (ACESOP)
  entitats que participen en les
  formacions Rambla.
 

Block the troll: 
estratègies feministes 
a les xarxes



 2012 No es convoca el premi 25 de novembre.
  Se celebra l’acte commemoratiu del
  10è Aniversari del Circuït BCN contra la
  violència masclista i de l’Acord Ciutadà

 ANY - TEMA PREMI JURAT PREMI PÚBLIC / MENCIÓ

 VII - 2011 Prevenim la violència en No es va convocar el premi del públic.
  primera persona.
 Presentats 23 Tamaia. Viure sense violència Menció especial La formació com a
   eina privilegiada de prevenció.
   Dones Juristes

 VI - 2010 Projecte Fem Igualtat (Cicle radiofònic). No es convoca el premi del públic.
  Carmel Amunt
 Presentats 13

 V - 2009 Prevenir és protegir. No es va convocar el premi del públic.
  Fundació Viki Bernadet.
 Presentats 8

 IV- 2008 Dona Drets. No es va convocar el premi del públic.
  Casal dels Infants per l’acció
 Presentats 8 social als barris

 III - 2007 Serveis d’atenció telefònica online Prespectiva de gènere a l’educació
  i d’atenció especialitzada a joves, en secundaria: una eina per a prevenir
 Presentats 10 violència de gènere: Ni Bella Ni Bèstia. la violència vers les dones.
  Fundació Tropos Espais per a la Igualtat

 II - 2006 Emancipa’t dona!!! Espavila’t home!!!
  Fundació Propedagògic
 Presentats 10 i El Galliner (Clara Darder)

 I - 2005 Punt d’Informació sobre la violència Premi del públic: Vocalía de Dones
  domèstica. de l’Associació de Veïns de l’Esquerra
 Presentats 13 Associació l’Escletxa de l’Eixample de Barcelona


