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Celebrem la XXV edició del Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany, 
i ho fem amb un tema clau per assolir l’equitat entre homes i dones: 
la promoció de la coeducació a la nostra societat. 

Des de les administracions públiques estem obligats a garantir 
el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes en totes les situacions, la transversalitat en la incorporació de 
la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques 
per aconseguir la igualtat real i efectiva, i la paritat entre dones i homes. 

Des d’aquesta perspectiva, les polítiques públiques han de promoure 
que totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i 
discriminatori s’abordin de manera integral, han de fomentar 
el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social 
i econòmic... i això només serà possible si treballem des d’una perspectiva 
coeducativa. 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Barcelona volem contribuir 
a potenciar la coeducació entre tots els agents educatius com a principi bàsic 
que ha d’assegurar la participació i el desenvolupament de totes 
les persones sense distinció, en llibertat i igualtat d’oportunitats. 

És per tot això que us convido a fer-nos arribar els vostres projectes 
i, entre tots i totes, seguir construint una Barcelona més equitativa. 

Amb aquesta nova edició del Premi 8 de març-Maria Aurèlia Capmany 
volem recolzar aquelles iniciatives que tinguin per objectiu la promoció de 
la coeducació i, per tant, la potenciació de la igualtat real d’oportunitats i 
l’eliminació de tota mena de discriminació per raó 
de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts de 
la perspectiva de gènere.

Des de la Regidoria de Dones creiem que és necessari que des del món 
educatiu en un sentit ampli ( l’escola, el món del lleure, la família i els 
mitjans de comunicació) és treballi des d’una perspectiva coeducativa,  
perquè es valori indistintament l’experiència i l’aportació social 
i cultural de les dones i els homes, que no s’estereotipin actituds i aptituds 
i que es reconeguin i respectin les diferències sense silenciar-les ni 
jerarquitzar-les.  Per què considerem que la perspectiva de coeducació és 
imprescindible si volem construir relacions entre homes 
i dones molt més equitatives. 

JORDI HEREU
Alcalde de Barcelona

ELSA BLASCO
Regidora de Dones i Joventut



BASES

Objecte

Durant els darrers anys les diferents 
administracions públiques, entre 
elles l’Ajuntament de Barcelona, 
han impulsat una sèrie de lleis, 
plans i programes adreçats a 
promoure mesures per aconseguir 
la igualtat efectiva entre dones i 
homes i la eradicació de tot tipus 
de discriminació i de violència 
per raons de gènere amb tots 
els àmbits de la societat. Entre 
aquestes iniciatives destaquen les 
propostes recollides durant el II 
Congrés de les Dones de Barcelona 
de 2009, entre les que destaquen les 
accions encaminades a promoure la 
coeducació entre els nenes i nenes i 
gent jove de la ciutat. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona 
s’entén la promoció de la coeducació 
com l’acció educadora que valora 
indistintament l’experiència, 
les aptituds i l’aportació social i 
cultural de les dones i els homes, en 
igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes i androcèntrics, ni actituds 
discriminatòries, per tal d’aconseguir 
l’objectiu de construir una societat 
sense subordinacions culturals i 
socials entre les dones i els homes. 

És per aquest motiu que, la XXV 
edició del Premi 8 de març-
Maria Aurèlia Capmany 2011 vol 
premiar aquells projectes que 
tinguin per finalitat incorporar 
la perspectiva de gènere a 
l’acció educativa (formal, no 
formal i informal) i superar el 
sexisme i l’androcentrisme en 
l’àmbit educatiu; la prevenció 
i la gestió de comportaments i 
actituds discriminatoris per raó 
de gènere i, en especial, tenir 
cura d’evitar comportaments 
homofòbics i conductes abusives; 
el reconeixement, la cooperació 
i el respecte mutu, i que generin 
nous i millors models identitàris de 
masculinitat i de feminitat. 

– Productes concrets de 
sensibilització i/o formació 
(eines pedagògiques, exposicions, 
material audiovisual, cicles de 
xerrades, i altres de similars).

Tanmateix, els projectes presentats 
han de portar-se a terme a la ciutat 
de Barcelona.

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 físiques, la persona 
representant del grup haurà 
d’estar-hi empadronada a la ciutat.

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 
municipals ubicats a les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà 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 finalitzarà l’11 de 
febrer de 2011.

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/dones.

Projectes

– La promoció d’investigacions 
en matèria de coeducació i 
perspectiva de gènere i de 
les dones, la visibilitat de les 
aportacions històriques de 
les dones en tots els àmbits 
de coneixement i la seva 
contribució social i històrica al 
desenvolupament de la humanitat. 

– La promoció d’accions 
pedagògiques de coeducació en 
els diferents àmbits de l’acció 
educativa (educació reglada 
i educació en el lleure) i de 
socialització d’infants i joves,  
adreçat a construir una nova 
organització de la vida quotidiana.

– La promoció d’accions 
pedagògiques que fomentin una 
orientació escolar i professional 
que corregeixi les tendències 
estereotipades que porten les nenes 
i joves a estudis i feines menys 
valorades socialment i allunya els 
nens i joves de les feines de serveis 
i cura, tot facilitant decisions 
lliures a partir d’una veritable 
igualtat d’oportunitats

– La creació de materials didàctics 
no sexistes, en els diversos àmbits 
de l’educació.

– La formació de mestres, pares, 
mares i educadors en matèria de 
coeducació.

– L’impuls d’accions divulgatives 
sobre coeducació dirigides a la 
població general als diferents 
barris de la ciutat, per tal 
de generar el debat i la cor 
responsabilitat de les escoles, 
les famílies i els mitjans de 
comunicació en aquest àmbit.

Els projectes s’hauran de concretar 
en:

– Programes d’aplicació pràctica 
a escala de districte o de ciutat 
(projectes comunitaris, campanyes, 
serveis d’atenció, i altres similars).



Documentació

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 projecte. En el cas 
d’associacions i entitats legalment 
constituïdes, caldrà aportar també 
còpia dels estatuts.

– Descripció del projecte (que no 
sobrepassi les quinze planes 
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 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 format digital  
     (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.

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 
Municipal d’Informació i Recursos 
per a les Dones, CIRD.

La presentació del projecte 
implica l’acceptació d’aquestes 
bases generals i específiques de la 
present 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 2011.  La data, el lloc i 
l’hora, s’anunciaran oportunament, 
i es podran consultar al web: 
www.bcn.cat/dones.

El jurat té la potestat de no 
acceptar 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.

 Si, a criteri del Jurat, cap dels 
treballs presentats o proposats no 
reuneix els requisits suficients per 
ser guardonat, el Premi podrà 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/dones 
i presencialment al “Centre 
d’Informació i Recursos per a les 
Dones”-CIRD, amb anterioritat, 
per tal de facilitar el vot popular 
durant l’acte de lliurament.

Dotació del premi

La dotació del premi es la següent:

– Un premi de 18.030 euros al 
millor projecte que tingui com 
a finalitat impulsar projectes de 
coeducació a la ciutat, segons la 
decisió del jurat oficial.

– Un premi de 3.005 euros al 
millor projecte que tingui com 
a finalitat, impulsar projectes de 
coeducació a la ciutat, segons la 
decisió del públic assistent a l’acte 
de lliurament del premi.

Condicions generals

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 promotores 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.

Els projectes i treballs amb el suport 
dels ajuts d’aquesta convocatòria 
seran propietat de els/ les autors/es 
o realitzadors/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 totalment 
o parcialment els projectes i avisarà 
prèviament les autores sobre 
l’exercici d’aquest dret. 



www.bcn.cat/dones


