
 
 
 

II CONVOCATÒRIA D’AJUTS “25-N” DE LA CÀTEDRA D’ESTUDIS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 

FORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ 
 

En compliment del seu objectiu de potenciar la presa de consciència de la comunitat 

universitària sobre el problema de la violència contra les dones, la Càtedra d’Estudis de 

Violència de Gènere fa pública la segona Convocatòria d’Ajuts “25-N” per a la 

realització d’activitats formatives i de sensibilització sobre aquest greu problema social. 

 

La violència de gènere és la demostració més brutal de la desigualtat que existeix entre 

homes i dones en totes les societats del món. No és un problema privat, sinó públic i 

polític, i per això les institucions, entre elles la Universitat, no poden ignorar-lo com la 

seriosa violació dels drets humans que és. 

 

La Universitat de les Illes Balears ha demostrat de forma sistemàtica el seu desig de 

contribuir a la presa de consciència i la sensibilització sobre aquesta lacra social, i per 

això, entre d’altres mesures, va crear a l’any 2006 la Càtedra d’Estudis de Violència de 

Gènere, des de la qual s’impulsen accions de formació, sensibilització, denúncia i 

visibilització de les agressions contra les dones en totes les seves formes. 

 

Aquest any 2010 la Càtedra vol consolidar l’ampliació del seu espectre d’actuació, 

iniciada al 2009, amb la present convocatòria, que permetrà a individus o grups 

pertanyents a la comunitat universitària dur a terme les seves pròpies accions de 

formació, sensibilització i denúncia en el campus al voltant del 25 de Novembre, Dia 

Internacional de la No Violència contra les Dones. 

 

 

BASES 

 

1. Objectius 
Les accions proposades han de tenir com objectius principals: 

-Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre el problema de la violència de gènere. 

-Promoure la igualtat entre homes i dones i prevenir la violència de gènere en qualsevol 

de les seves manifestacions. 

-Visibilitzar els recursos a disposició de les víctimes i informar sobre les possibles 

solucions al problema. 

-Formar a l’alumnat, PAS i PDI de la Universitat de les Illes Balears en qüestions 

relaciones amb la prevenció de la violència de gènere i la igualtat de facto entre homes i 

dones. 

 

 

 



2. Tipus de acció 
Podran ser objecte de finançament per part de la Càtedra d’Estudis de Violència de 

Gènere les següents accions, sempre que es celebrin en el campus de la Universitat de 

les Illes Balears i entre els dies 2 i 25 de novembre de 2010: 

-Accions de formació: cursos, seminaris, conferències... 

-Accions de sensibilització: xerrades, taules rodones, debats, projeccions de material 

audiovisual, exposicions... 

-Altres accions de caràcter acadèmic o divulgatiu que compleixin amb els objectius 

prevists en el punt primer d’aquests bases. 

  

3. Requisits de les persones sol·licitants 
-Poden optar en aquests ajuts totes les persones pertanyents a la comunitat universitària 

que així ho acreditin a la data de la sol·licitud (PAS, PDI, alumnat). 

-Si diverses persones desitgen sol·licitar ajuda per desenvolupar una mateixa acció, 

hauran de presentar una sola sol·licitud, identificant una d’elles com a responsable de la 

mateixa. 

-Cada una de les persones sol·licitants tindrà dret a presentar-se com a responsable de 

una única sol·licitud. 

-Totes les accions requeriran l’aval d’una facultat, escola, servici o oficina de la 

Universitat de les Illes Balears, que podrà si escau gestionar crèdits de lliure 

configuració.  

 

4. Documentació a presentar 
-Document de proposta que inclogui un resum de mil paraules de l’acció a 

desenvolupar, els seus objectius, el públic destinatari, el nom de la persona o persones 

que la duran a terme, el nom i les dades de contacte de la persona responsable de la 

sol·licitud, pressupost i data i lloc de celebració. 

-Fotocòpia del DNI o passaport de totes les persones sol·licitants, i prova documental de 

la seva pertinença a la comunitat universitària. 

-Document d’aval firmat i segellat per una facultat, escola, servei o oficina de la 

Universitat de les Illes Balears que suport l’acció proposada. 

 

5. Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds, dirigides al Vicerector Primer, de Planificació i Coordinació 

Universitària, podran presentar-se en el Registre General de la UIB fins el 1 de octubre 

de 2010 (inclòs). 

 

6. Duració 
Totes les accions, sense excepció, han de portar-se a terme entre els dies 2 i 25 de 

novembre de 2010. 

  

7. Quantia dels ajuts 
Es convoquen dos ajuts de 1000 euros cada un, que en cap cas podran acumular-se en 

benefici de la mateixa acció o persona/es sol·licitant/s. 

 

8. Despeses susceptibles de finançament 
-Viatges de persones expertes per a participar com a formadores en accions 

pedagògiques. 

-Allotjament i manutenció de formadors/es. 



-Material fungible imprescindible per a la realització de l’acció (material didàctic, 

fulletons informatius, fotocòpies, DVDs, etc.). 

 

9. Criteris de valoració 
La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, que 

efectuarà la selecció de les acciones a finançar, tindrà en compte els següents criteris:  

-Repercussió de l’activitat en la formació i sensibilització de la comunitat universitària. 

-Rellevància i originalitat de l’acció proposada. 

-Viabilitat i adequació als objectius que es plantegin. 

-Heterogeneïtat dels equips proponents (PAS, PDI, alumnat) i paritat entre dones i 

homes. 

 

10. Resolució 
L’avaluació de les propostes correrà a càrrec de la Comissió Mixta de Seguiment de la 

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, que observarà els principis de concurrència, 

objectivitat e igualtat i que podrà sol·licitar assessorament extern si fos necessari. La 

resolució es farà pública en la web de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere en 

els set dies següents a la finalització del termini d’entrega de sol·licituds, i es 

comunicarà personalment a les persones responsables de les sol·licituds seleccionades. 

 

11. Obligacions de les persones adjudicatàries 
-Acceptar l’ajut per escrit, en el màxim de deu dies després de la comunicació de la 

concessió de la mateixa. L’acceptació es farà efectiva en el Vicerectorat Primer, de 

Planificació i Coordinació Universitària (Son Lledó) mitjançant un document escrit, 

firmat i acompanyat d’una fotocòpia del DNI de la persona responsable, dirigit al 

Vicerector de Planificació i Coordinació Universitària i presentat en un sobre en el que 

es faci constar “Ajuts 25-N, Càtedra d’ Estudis de Violència de Gènere”. 

-Fer constar el logo de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere en tot el material 

imprès o digital relacionat amb l’acció finançada. 

-Dur a terme la reserva d’espais en el campus i gestionar els permisos pertinents per a la 

realització de l’activitat. 

-Garantir que les accions es realitzen en un entorn segur, respectant les activitats 

acadèmiques habituals, i observant els principis d’igualtat de tracte a totes les persones 

participants. 

-Presentar una memòria justificativa de l’acció realitzada firmada per la persona 

responsable, així com els originals de totes les factures i justificants de despeses 

corresponents, abans del 30 de novembre de 2010. Aquesta documentació s’entregarà 

en el Vicerectorat Primer, de Planificació i Coordinació Universitària (Son Lledó). 

 

12. Acceptació de les bases 
En el moment de sol·licitar aquests ajuts, les persones sol·licitants accepten les presents 

bases en la seva totalitat.  

 

Palma, 1 de setembre de 2010. 

 

El Vicerector Primer,    La Directora de la Càtedra d’ Estudis 

de Planificació i Coordinació    de Violència de Gènere, 

Universitària,        

 

Martí March Cerdà     Marta Fernández Morales 


