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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – F / CIUTAT 
 

F) Dones 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits 
temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-
Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , V-LGTBI, U-Atenció persones sense llar i Dret a una 
alimentació adequada i W- Drets de Ciutadania. 
  
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-
lo a dues d’aquestes modalitats.  
Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de dos projectes a l’àmbit Dones de ciutat. 

Fa) Desigualtat econòmica  ___________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 

 Projectes per millorar les condicions d’inserció laboral i formació en àmbits econòmics.  
 Accions per l’organització política en defensa dels drets laborals de les dones en sectors més 

feminitzats. 
 Projectes innovadors aplicats a empreses i al sector de l’economia social i . 
 Projectes per a la millora de la inserció laboral i formació en els àmbits econòmics de les TICS, 

l’economia verda, de les cures i altres economies emergents, amb criteris de feina digne. 
 Projectes d’economia de les cures, que facilitin la coresponsabilitat de les cures. 

Criteris de Valoració: 

 Incorporació en els projectes accions envers les persones que viuen desigualtats 
interseccionals ............................................................................................................. 2 punts 

 Experiències o metodologies innovadores .................................................................. 2 punts 
 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i 

plans municipals .......................................................................................................... 2 punts 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019


 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – F / CIUTAT 

 
 

Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció _________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun dels termes que s’esmenten: 

 Accions d’acompanyament i suport a les dones en els processos judicials per violència masclista. 
 Actuacions per l’empoderament de les dones en qualsevol situació de violència masclista. 
 Iniciatives dirigides a la detecció i atenció de la violència sexual, i/o la promoció de la coeducació i 

l’educació afectiva i sexual, així com de la prevenció dels comportaments masclistes i la llibertat de les 
relacions sexuals. 

 Accions de prevenció i/o visibilització,  conscienciació o rebuig ciutadà contra les diferents formes i 
àmbits de les violències masclistes. 

 Accions de formació i generació de recursos i eines per a prevenir les violències masclistes. 
 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i 
plans municipals .......................................................................................................... 2 punts 

 Que tinguin en compte la diversitat de les dones de la ciutat permeten avançar així en la 
detecció i/o atenció de les diferents formes de violència ............................................. 2 punts 

 Experiències i/o metodologies innovadores................................................................. 2 punts 

Fc) Masculinitats ___________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 

 Accions de recerca, investigació i reflexió sobre la construcció cultural de masculinitats i d’eliminació 
del masclisme. 

 Estratègies i accions adreçades a la població de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la 
construcció cultural de masculinitats saludables, respectuoses i equitatives. 

 Accions comunitàries i ciutadanes per capacitar el conjunt de la ciutadania per detectar situacions de 
violències masclistes que tinguin el seu origen en comportaments masclistes construïts culturalment. 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i 
plans municipals .......................................................................................................... 3 punts 

 Que incorpori una mirada interseccional en el projecte ............................................... 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ..................................................................... 1 punt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – F / CIUTAT 

 

Fd) Participació política de les dones i dels moviments feministes __  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 
 Accions de promoció de la participació social, cultural, política i tecnològica de les dones, amb format 

presencial  o virtual (per adaptar-se a les condicions derivades COVID-19). 
 Accions culturals que abordin l’equitat de gènere. 
 Accions feministes emblemàtiques impulsades per grups i entitats de la ciutat. 

Criteris de Valoració: 

 Que tinguin en compte la diversitat de dones de la ciutat ............................................. 1 punt 
 Experiències i/o metodologies innovadores................................................................. 2 punts 
 Potenciïn la difusió dels debats feministes i la presa de consciència entorn a les desigualtats 

de gènere .................................................................................................................... 2 punts 
 Contribueixin a la creació i desenvolupament de nous grups feministes ....................... 1 punt 

 


