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Primera 
Objecte

Es poden presentar projectes 
que tinguin per objectiu: 

-La promoció d’accions co-
munitàries i cíviques perquè 
la ciutadania esdevingui 
agent actiu en la lluita contra 
la violència masclista.

-La promoció d’accions edu-
catives que tinguin com a 
objectiu la prevenció de les 
relacions abusives entre in-
fants i noies i nois.

-La promoció d’accions peda-
gògiques per difondre el fe-
nomen de les violències vers 
les dones amb la construcció 
de les identitats de gènere i 
el procés d’autonomia de les 
dones.

-La identificació i difusió de 
la multicausalitat i multi-
plicitat d’efectes de les vio-
lències.

-L’elaboració de propostes 
didàctiques per treballar 
la prevenció de les violències 
amb infants, adolescents i 
joves.

-La promoció d’accions for-
matives per reconèixer 
i promoure valors, actituds  
i models relacionals igualita-
ris entre les persones.

-La promoció de campanyes  
de sensibilització per contri-
buir a desenvolupar una postu-
ra personal crítica i activa que 
eviti l’abús i la violència en les 
relacions afectives, especial-
ment entre els homes.

Característiques dels projectes 
presentats:

Els projectes podran abastar 
diferents àmbits com: el so-
cial, el cultural, l’educatiu, el 
sanitari, etc.

cats a les Oficines d’Atenció 
al Ciutadà, mitjançant un full 
d’instància, que es facilitarà a 
les mateixes oficines.

El termini de presentació de  
les sol·licituds s’iniciarà l’en-
demà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el 22 d’octubre de 
2010.

Les bases i sol·licituds es po-
dran recollir al Centre d’In-
formació i Recursos per a les 
Dones – CIRD al carrer de les 
Camèlies, 36-38, de Barcelona, 
o per Internet a: 
www.bcn.cat/dones

Cinquena 
Documentació

Les sol·licituds dels aspirants 
s’acompanyaran de:

-Fotocòpia del DNI / NIF.
-Currículum dels grups, as-
sociacions o entitats que 
presenten el projecte. En el 
cas d’associacions i entitats 
legalment constituïdes, cal-
drà aportar també còpia dels 
estatuts.

-Descripció del projecte (que 
no sobrepassi les quinze pla-
nes 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 a qui vol beneficiar.
7) L’organització per dur a 

terme l’acció proposada.
8) El pla de treball i el calen-

dari.
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 finança-
ment.

10) Un resum d’extensió mà-
xima 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 princi-
pals accions.

11) El compromís de realit-
zació en cas que resulti 
premiat.

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

Sisena 
Dotació del Premi

La dotació del Premi és la se-
güent:
Un premi de 7.500 euros al 
millor projecte, segons la deci-
sió del Jurat.

Podran desenvolupar-se en els 
camps de la divulgació i recer-
ca, d’informació i sensibilitza-
ció, la formació i capacitació 
de professionals, la construc-
ció de recursos pedagògics o 
eines de coeducació, etc. 
I s’hauran de concretar en 
productes concrets: materials 
educatius, jornades, exposici-
ons, accions formatives o de 
comunicació, etc.

Segona 
Àmbit territorial

Els projectes presentats han  
de portar-se a terme a la ciu-
tat de Barcelona. 

Tercera 
Participants

Podran presentar projecte per-
sones, 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 físiques,  
el/la representant del grup hau-
rà d’estar-hi empadronat/ada. 

En cas d’empat seran objecte  
de consideració especial per 
part del Jurat els projectes pre-
sentats per associacions, grups, 
associacions o entitats que for-
min part de l’Acord ciutadà per 
una Barcelona lliure de violèn-
cia vers les dones. 

Quarta 
Sol·licituds

Les sol·licituds per participar  
en la convocatòria s’hauran  
de presentar al Registre Gene-
ral de l’Ajuntament (pl. Sant 
Miquel, s/n, planta baixa) o 
als registres municipals ubi-

Setena 
Jurat

El Jurat el designarà i presi-
dirà la regidora de Dones i 
Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona. A més, en forma-
ran part 4 persones entre les 
quals hi haurà una representa-
ció del Consell de les Dones de 
Barcelona i de professionals o 
representants de l’àmbit a pre-
miar. Actuarà com a secretària 
del Jurat, amb veu i sense vot, 
la secretària del Consell Muni-
cipal de les Dones.

Si, a criteri del Jurat, cap dels 
treballs presentats o propo-
sats no reuneix els requisits 
suficients per ser guardonat, 
el Premi podrà ser declarat 
desert.

El Jurat té la potestat de no ac-
ceptar els projectes rebuts  
si no s’atenen a aquestes bases. 
Els projectes no acceptats seran 
retornats amb còpia de l’acta en 
la qual es reflectiran els noms 
del projectes no acceptats. 
 
El veredicte del Jurat serà 
inapel·lable i es donarà a co-
nèixer, en el decurs d’un acte 
públic, en una data propera al 
dia 25 de novembre de 2010. 
La data, el lloc i l’hora s’anun-
ciaran oportunament, i es po-
dran consultar al web: 
www.bcn.cat/dones

Vuitena 
Condicions generals

L’objecte de la convocatòria és 
oferir recursos econòmics i el 
suport institucional que faci-
liti la realització del projecte 
guanyador. 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, organitza-
ció, 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 hau-
ran de respectar els criteris 
d’accessibilitat que segueix 
l’Ajuntament de Barcelona.

Els projectes i els treballs amb 
el suport dels ajuts d’aquesta 
convocatòria seran propietat 
dels/de les autors/es o realit-
zadors/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 publicar 
totalment o parcialment els 
projectes i avisarà prèviament 
els/les autors/es sobre l’exerci-
ci d’aquest dret. 

L’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones, i en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de 
violència vers les dones, convoca la sisena edició del Premi 25 de 
Novembre. 

El Premi té per finalitat donar suport a aquelles iniciatives que 
porten a terme les associacions, entitats  
i grups de la ciutat per fer  
de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones. 

Enguany es premiaran aquelles iniciatives que tinguin per 
objectiu prevenir la violència masclista i que contribueixen  
a promoure relacions equitatives i lliures entre homes i dones.

BASES

Els projectes no seleccionats 
podran ser recuperats pels 
titulars durant els tres mesos 
següents a la publicació dels 
resultats. Més enllà d’aquest 
temps, quedaran en dipòsit  
a l’arxiu documental del Cen-
tre Municipal d’Informació 
i Recursos per a les Dones 
(CIRD).

Els grups, entitats o associaci-
ons guanyadores es compro-
meten a presentar una memò-
ria audiovisual dels resultats 
del projecte que seran presen-
tades durant el lliurament de 
premis de la setena edició.

La presentació del projecte 
implica l’acceptació de les  
bases generals i específiques  
de la present convocatòria,  
i del Premi si li fos atorgat.

Premi 25 
de novembre
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