BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER
A L’ACOMPANYAMENT: BATOLLA EL MASCLISME
1. OBJECTE
El Consell de la Joventut de Barcelona i el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils
de Barcelona obren la convocatòria d’un procés d’acompanyament per a associacions i
col·lectius juvenils amb l’objectiu de facilitar la incorporació de la perspectiva feminista en el si
de les seves organitzacions.
‘Batolla el masclisme’ vol ser una eina facilitadora per tal de donar suport pràctic a les entitats
que volen generar nous mecanismes o canvis estructurals de transformació feminista.
L’acompanyament no té cost per a l’entitat guanyadora de la convocatòria, anirà a càrrec del
Consell de la Joventut de Barcelona.
2. EN QUÈ CONSISTEIX L’ACOMPANYAMENT?
L’associació o col·lectiu juvenil que guanyi el concurs, rebrà un acompanyament i facilitació per
tal d’abordar la incorporació de la perspectiva feminista en el si de la seva entitat, com ara: dur
a terme un protocol de gestió de les agressions, construir una comissió feminista,
horitzontalitzar l’organització, generar un protocol d’abordatge de les cures, entre d’altres.
L’acompanyament el durà a terme Obliqües - Consultoria per a la justícia global, la incidència
feminista i els drets humans (www.obliqües.org) i inclou:
●

Una sessió de treball inicial amb Obliqües per realitzar conjuntament la diagnosi de la
necessitat i plantejar els primers passos per al seu abordatge (2h).

●

8 hores d’acompanyament repartit en diferents sessions per tal d’implementar els canvis
en el si del col·lectiu.

●

Document de recomanacions per a l’entitat per a que pugui treballar més enllà de les
sessions de l’acompanyament

●

Sessions de seguiment amb el CJB (8h)

Aquest procés d’acompanyament no està pensat per a conflictes oberts dins de les entitats.
S’acordarà conjuntament amb Obliqües la modalitat de cada una de les sessions (telemàtiques
i/o presencials).
3. CANDIDATURES
Podran participar d’aquesta convocatòria totes les associacions i col·lectius juvenils de la ciutat
que estiguin inscrites al Cens d’associacions i col·lectius juvenils de Barcelona d
 el Centre

de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (www.crajbcn.cat). En cas de no
estar inscrites, es pot fer la inscripció abans de finalitzar el procés de presentació de
candidatures per a l’acompanyament.
El termini per a presentar candidatures és fins al divendres 24 de juliol (inclòs). A causa de
la situació d’excepcionalitat que s’ha viscut, es va decidir durant l’estat d’alarma ajornar el
termini de presentació de candidatures i ampliar-lo fins la data citada anteriorment.
4. COMPOSICIÓ DEL JURAT
●
●
●

Tècnica de Drets Civils del Consell de la Joventut de Barcelona
Tècnica Assessora del Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de
Barcelona.
Membre del Secretariat del Consell de la Joventut encarregada de l’àmbit.

El jurat es reserva el dret a deixar l’acompanyament desert.
5. QUÈ S’HA DE PRESENTAR
Caldrà respondre el Formulari per al Concurs d’Acompanyament: Batolla el Masclisme.
6. REQUISITS
●
●

Perfil associatiu de l’entitat: tenir base social, participar en xarxes associatives,
funcionar democràticament a nivell intern, compartir els valors del CJB.
Impacte estructural de la proposta: El projecte o proposta a acompanyar, ha de tenir
efectes estructurals en el funcionament o la cultura de l’entitat.

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ
●
●
●

●

Tenir experiència i/o formació en l’àmbit dels feminismes: es tindrà en compte si
s’han fet formacions internes, accions amb perspectiva de gènere, entre d’altres.
Impacte estructural de la proposta? S'avalua la qualitat, el grau d’impacte de l’acció,
la capacitat d’executar-la, etc.
Adequació de la necessitat a la situació de l’entitat: El col·lectiu haurà de fer una
detecció de necessitats i una proposta que siguin realistes amb les possibilitats
d'aquest.
Continuïtat: quins mecanismes s’establiran per a garantir la continuïtat en els canvis
promoguts amb l’acompanyament a l’entitat al llarg del temps.

8. RESOLUCIÓ
Es notificarà quina associació o col·lectiu és la guanyadora l’última setmana de juliol. La
resolució serà publicada a través dels mitjans ordinaris del CJB i CRAJ (web i butlletí
electrònic).

