Institut Barcelona Esports

ANUNCI

Podran ser candidats/es qui s'hagi presentat a edicions anteriors del premi i no hagi resultat premiat/da. Si
en anteriors edicions han resultat mencionat/des també es podran presentar.
1) Podran ser candidates al "Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport" les dones que hagin
destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l'esport.
Els criteris de valoració seran els següents:

2) Podran ser candidates al "Premi a la Dona Esportista" les dones que hagin destacat en la seva
trajectòria esportiva, la seva repercussió social i la seva aportació al món de l’esport en competició o
hagin aconseguit alguna fita esportiva. També podran ser candidates aquelles dones que s'hagin dedicat
a l'entrenament tant de noies com de nois, en categories destacades i que hagin aconseguit fites
esportives o passos importants per l'igualtat de la dona dins el món de l'esport.
Els criteris de valoració seran els següents:
Per la tasca desenvolupada a favor de l’esport femení.
Per la participació en competicions internacionals.
Pels reptes i projectes de futur.
Que hagi nascut, viscut o realitzat la seva tasca a Barcelona ciutat.
Per la repercussió social que comporti la seva gesta esportiva.
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3) Podran ser candidats o candidates al "Premi al Mitja de Comunicació" propostes de treball periodístic
de caràcter divulgatiu, informatiu o d’opinió, en premsa escrita, ràdio, televisió (en format analògic) i/o en
format digital/on line (ràdio, premsa, televisió, webs, blogs periodístics...) realitzat, editat, o fet públic a
Barcelona durant el 2017 relacionats amb les dones i l'esport. L’import del premi correspondrà a l’autor o
autors, o a l’editora del treball premiat, en premsa escrita. En ràdio, televisió i d’altres suports, també pot
correspondre al guionista, directora, presentadora o la productora del treball premiat.
Els criteris de valoració seran els següents:







Que es doni una imatge neutra, no estereotipada, de les dones.
Que es potenciï i doni visibilitat a les dones en el món de l'esport.
Per promoure la llibertat d'elecció esportiva de les dones.
Per donar a conèixer models de dones esportistes que es puguin convertir en un referent per a
les noies.
Que faci un ús del llenguatge inclusiu i no sexista.
Per l’abast de la difusió mitjançant les xarxes socials, televisió, ràdio, diaris, entre d’altres.

4) Podran ser candidats al "Premi al Club Esportiu" els clubs esportius o entitats de la ciutat de Barcelona
que hagin destacat per la seva tasca de promoció de l’esport femení per la seva trajectòria o la
consecució d'una fita esportiva en l'àmbit de l'esport femení. O bé per fomentar la participació i presència
de les dones en tots els àmbits d'actuació impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats.
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Els criteris de valoració seran els següents:
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Edat i anys de dedicació a la promoció de l’esport, és a dir, trajectòria dilatada demostrable.
Participació en diferents vessants: esportista, docent, entrenadora, gestora, entre d’altres.
Que destaqui en la transmissió dels valors positius en l’esport.
Que hagi nascut, viscut o realitzat la seva tasca a Barcelona ciutat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona






https://bop.diba.cat

CONVOCATÒRIA DEL XI PREMI DONA I ESPORT.
El premi estableix quatre modalitats: Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport, Premi a la Dona
Esportista, Premi al Mitjà de Comunicació i Premi al Club Esportiu.
No podran ser candidats/es al "Premi Dona i Esport" les candidatures premiades en anteriors edicions
d'aquest premi.

A

Per resolució de la Presidència de data 3 d’abril de 2018, es convoca concurs públic per a la presentació
de candidatures al Premi Dona i Esport, segons el text que s'adjunta i les "Bases generals reguladores del
Premi Dona i Esport".

Que tingui la seva seu a la ciutat de Barcelona.
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Per la dedicació a la promoció de l'esport femení.
Per la consecució d'alguna fita esportiva.
Que fomenti la participació i presència de les dones en tots els àmbits d'actuació del club,
impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats.
Per la presentació de mesures i/o accions a favor de l’esport femení com el pressupost que
destina, el percentatge de llicències esportives femenines en el club, la composició de l’equip
directiu, la composició dels recursos humans de l’entitat i l’existència de comitès de gènere, entre
d’altres.

Presentació de candidatures.
Les candidatures a qualsevol de les modalitats del "Premi Dona i Esport" podran ser proposades pels/per
les mateixos/es candidats/es, per altres persones físiques o jurídiques o bé per algun membre del jurat.
Cada candidat o candidata només podrà figurar en una candidatura, indicant a quina modalitat de premi
opta. En cas que es presenti més d'una candidatura del/la mateix/a candidat/a a diferents modalitats dels
premis, només es tindrà en compte una única candidatura d’acord amb el criteri del jurat.
Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures.
El termini de presentació de candidatures serà des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci fins al 18
d'abril de 2018.
Les candidatures al Premi Dona i Esport requerirà :
-

Emplenar i enviar el
formulari de l’apartat Premi Dona i Esport de la pàgina
http://www.bcn.cat/donesiesport.

-

Enviar per correu postal (indicar en el sobre Premi Dona i Esport) a la secretaria tècnica del
c/Huelva, 16, 08940 Cornellà de Llobregat:

El model d’autorització imprès amb la signatura del candidat o candidata.

La fotocòpia del DNI o CIF de qui opti al premi

El formulari de sol·licitud de la candidatura amb la documentació complementària al
correu electrònic

Quatre imatges digitals en la màxima resolució representatives de la candidatura. Les
imatges es poden enviar per correu postal en un CD o memòria USB, dins el sobre amb
la documentació; o bé per correu electrònic a premidona@esportbcn.cat , adjuntant
les imatges o bé adjuntant un enllaç dropbox, drive o similar

Per a més informació es pot contactar al correu electrònic : premidona@esportbcn.cat.
Procés de deliberació.
En totes les modalitats el jurat decidirà les guanyadores.
El jurat pot decidir fer menció alguna de les propostes per tal de donar-li rellevància.
Jurat.
El funcionament del Jurat s'ajustarà a les previsions que estableixen les Bases del Premi Dona i Esport.

Pàg. 2-3

A l'import de cadascun dels premis els hi serà d'aplicació les retencions previstes a la vigent legislació
tributària. Als efectes fiscals oportuns es lliurarà, en el seu moment, un certificat per l'import del premi més
les retencions pertinents.
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(*) Quantia bruta, sense aplicar la corresponent retenció.
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Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport.
Premi a la Dona Esportista.
Premi al Mitja de Comunicació.
Premi al Club Esportiu.
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El jurat pot atorgar un premi de 3.000,00 EUR* per a cadascuna de les modalitats de:
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Contingut del premi.

President: Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, President de l'IBE o persona en qui delegui.
Vicepresident: Marta Carranza i Gil, Comissionada d'Esports o persona en qui delegui.
Vicepresidenta: Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI o
persona en qui delegui.
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El Jurat l’integren les següents persones:

Secretari/a: Secretari/a delegat/de de l’Institut Barcelona Esports

A
Pàg. 3-3

Barcelona, 3 d’abril de 2018
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Vocals:
Sra. Àngels Tomàs Gonzalo , Consellera d’Esports i Dona del Districte de Gràcia o persona en qui
delegui.
Sra. Maria Guixà Solé, Periodista esportiva de Catalunya Radio o persona en qui delegui.
Sra. Mireia Vicente i Díezredactora en cap d’esports de Tv3 o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Nualart Barba, Responsable de Gènere del Consell Català de l'Esport o persona en qui
delegui.
Sra. Marta Moragas i Rovira, Professora del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Blanquerna,
URL o persona en qui delegui.
Sra. Susanna Soler i Prat, Professora de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya del centre de
Barcelona o persona en qui delegui.
Sra. Mònica Moro Mesa – Arbitre internacional d’Esgrima o persona en qui delegui.
Sr. Josep Mª Artells, Director adjunt del Diari El Mundo Deportivo o persona en qui delegui.
Sr Ernest Folch i Folch, Director del Diari Sport o persona en qui delegui.
Sra. Ruth Gumbau, Directora d’esports de La Xarxa o persona en qui delegui.
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El secretari delegat de l’Institut, Manel Gómez València
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