BASES ESPECÍFIQUES
Premis NAYRA 2013 de projectes per a
dones d’origen immigrant
Observatori de les Dones Immigrades
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

PRESENTACIÓ
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà convoca la tercera edició dels Premis
Nayra de bones pràctiques per a dones immigrades, de caràcter biennal i
d’àmbit internacional, per premiar i reconèixer projectes que fomentin la
igualtat d’oportunitats de les dones nouvingudes.
Aquest premi vol ser una plataforma de reconeixement de l’acció de les
entitats i institucions promotores de les accions, però també vol fomentar
compartir informació sobre experiències i projectes per a millorar l’abordatge
col·lectiu de les desigualtats socials que afecten a les dones d’origen
immigrant. Per això, tot projecte candidat haurà de presentar-se a través del
web de l’Observatori www.inmigradas.org.
El lliurament dels Premis Nayra es farà en una jornada que inclourà aspectes
formatius i de reflexió relacionats amb la immigració i el gènere, detectats a
partir de les activitats que ha dut a terme l’Observatori.
Enguany, amb la voluntat de continuar donant suport a les idees de projecte
per a dones immigrades que fins ara es podien acollir a aquesta convocatòria,
el Consell Comarcal ha obert una nova línia d’ajut per a projectes d’inclusió
social, el Concurs de Projectes per a la Inclusió Social a l'Alt Empordà. Aquest
té l’objectiu de premiar iniciatives innovadores en l’àmbit de la inclusió social
que posteriorment seran implementades a la comarca.
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BASES
1. A qui s’adreça
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà fa una convocatòria oberta a tots els
col·lectius de ciutadania organitzada, entitats i administracions locals d’àmbit
català, espanyol o internacional que hagin dut a terme projectes d’intervenció
per a dones immigrades per premiar i reconèixer bones pràctiques que
fomentin la igualtat d’oportunitats de les dones nouvingudes. Els projectes han
d’estar en curs o haver finalitzat durant l’any 2012.
Una bona pràctica és una “iniciativa o model d’actuació que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida d’individus o grups”.
El Banc de Bones Pràctiques de l’Observatori de les Dones immigrades és un
espai virtual per a la difusió, transferència i millora d’iniciatives o projectes
dirigits a dones immigrades:
•

Que ja s’han realitzat o que s’estan portant a terme actualment.

•

Que es desenvolupen en àmbits com: l’acció social, la salut,
l’educació, la inserció sociolaboral, el desenvolupament de xarxes
socials, etc.

•

Que s’han elaborat tant des d’organitzacions d’acció social, cultural,
econòmic, etc., com des d’administracions públiques.

2. Terminis
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia després de la publicació
definitiva d’aquestes bases al BOP i finalitzarà el 4 d’octubre de 2013 a les 15h.
3. Característiques de la presentació
Els projectes que es presentin al premi s’hauran d’introduir al web de
l’Observatori www.inmigradas.org, a l’apartat de Banc de Bones Pràctiques
omplint la plantilla que es proposa.
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També es podrà adjuntar un document per a facilitar la comprensió del
projecte, tot i que la valoració de l’experiència es realitzarà fonamentalment
amb la informació introduïda directament a la pàgina web.
4. Composició del jurat
Membres
•

President/a del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

•

Un/a representant de l’Institut Català de les Dones

•

Un/a representant de la Direcció General per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya

•

Un/a expert/a en qüestions de gènere i immigració.

•

Directora tècnica de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà

Secretaria tècnica
Tècnic/a del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà
Laia Monterde, consultora externa del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt
Empordà 2013-2016.
5. Elements de valoració dels projectes
Els elements generals de valoració que es tindran en compte en la selecció de
Bones Pràctiques seran els següents:
INNOVACIÓ (10p)
Es valorarà la innovació quan aquesta suposi la introducció d’una qüestió o
metodologia de forma creativa, original o nova en el projecte. La innovació
pot referir-se a la problemàtica abordada, el procediment o a la solució
proposada.
ESTRATÈGIA (10p)
Es caracteritza per la definició de línies d’actuació ben delimitades que
permetin avançar en la consecució d’uns objectius rellevants en els àmbits
d’actuació que es considerin claus en el projecte.
INTEGRALITAT (10p)
Es tindrà en compte la integralitat del projecte concretada en el
desenvolupament accions que permetin abordar una problemàtica des de
diferents àmbits d’inclusió social i lluita contra les desigualtats.

3

TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ (10p)
Es valorarà també la capacitat dels projectes de teixir xarxa i establir
col·laboracions amb altres entitats i serveis públics en el desenvolupament de
les diferents fases del projecte.
SOSTENIBILITAT DELS IMPACTES (10p)
Es valorarà la producció d’un impacte tangible, positiu i durador del projecte
dissenyat. El projecte haurà de tenir en compte tant la consecució d’objectius
estratègics com la sostenibilitat en el temps dels impactes que es produeixin
També es valoraran els següents criteris secundaris:
NO DISCRIMINACIÓ (5p)
A part de la triple discriminació que pateixen les dones immigrades (per
gènere, origen geogràfic i classe social) es valoraran aquells elements que
incorpori el projecte per a reduir altres factors de discriminació i vulnerabilitat,
com la identitat cultural, l’edat, l’orientació sexual, les creences religioses o les
posicions polítiques.
TRANSVERSALITAT (5p)
Es valorà la implicació i coordinació de diferents serveis, entitats, programes, o
institucions que treballin en relació amb la problemàtica abordada, fomentant
el treball en xarxa.
DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ (5p)
Es tindrà en compte si la bona pràctica ha estat fonamentada en un clar
diagnòstic de necessitats, elaborat tenint en compte a les persones
protagonistes de l’acció. També es valorarà si aquesta ha estat avaluada en
base a una metodologia definida expressament per a dur a terme l’avaluació.
6. Premi
El premi tindrà una dotació de 2.000 €, que es lliurarà un cop s’hagi fet públic el
veredicte i l’avaluació del jurat.
7. Resolució
El premi s’atorgarà per majoria de vots del jurat, i podrà ser declarat desert a
criteri del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable.
El veredicte del jurat es farà públic en el decurs d’una jornada de formació i
debat sobre temàtiques específiques en relació a les dones d’origen
immigrant. L’acte es realitzarà abans de finals de l’any 2013 i serà comunicat a
tots/es els/les participants.
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8. Drets d’autor i d’imatge
El projecte premiat és propietat dels seus autors/es. El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà es reserva el dret a publicar els projectes premiats, i en tot cas
estaran publicats a l’Observatori de les Dones Immigrades i al lloc web Inclusió
Alt Empordà (www.inclusioaltemporda.cat)
En cas que l’autor/a facin posteriors publicacions i/o difusió pública del
projecte premiat, hauran de fer constar el suport del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i fer referència expressa al Premi Nayra.
Els

organitzadors/es

es

reserven

el

dret

a

difondre

les

dades

dels

guanyadors/es.
9. Obligacions
Les obligacions dels beneficiaris del premi són les que es desprenen de
l’acompliment d’aquestes bases i de les decisions del jurat. L’incompliment per
part dels participants de qualsevol dels punts que es deriven de les bases
comportarà, per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la cancel·lació
de les seves obligacions. La participació en aquesta convocatòria comporta
l’acceptació de les condicions definides en les seves bases.
10. Obligacions i Règim legal
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases es regirà per la normativa
següent:
-

Reglament de subvencions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE)
aprovat definitivament pel Ple del CCAE en sessió d’1 de juliol de 2008.
Article 15.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i
promoció d’activitats socials i econòmiques), Capítol 1 (Subvencions),
articles 118 a 129.

-

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
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-

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de 11 de desembre
de 2012, relatiu a l’aprovació definitiva de les bases d’execució del
Pressupost del CCAE per a l’exercici de l’any 2013.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Àrea de Benestar del Consell Comarcal
c/Nou 48 Figueres 17600
ssocials@altemporda.org

Figueres, juliol de 2013
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