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La Fundació IRES presenta la II Convocatòria anual d’activitats del Plural, Centre de
Masculinitats, dins del marc del contracte de gestió delegada de l’Ajuntament de
Barcelona i la Direcció de Feminismes i LGTBI.

Aquesta convocatòria té com a finalitat generar activitats no lucratives amb
entitats i agents socials, adreçades a la ciutadania, però principalment a la
població masculina, amb l’objectiu de fomentar i impulsar el canvi perquè els
models relacionals i identitaris dels homes siguin més oberts, respectuosos i
saludables, així com i lluitar contra la discriminació per raó de gènere.

De la mateixa manera, aquesta convocatòria presta una especial atenció a la
situació actual de crisi arran de la COVID-19 i a les mesures necessàries per
contenir-la.

Aquesta convocatòria contribueix a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 de les Nacions en matèria d’igualtat
de gènere.
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Objecte i Tema02
La convocatòria té com a objectiu principal promocionar activitats relacionades
amb la promoció de models de masculinitat més igualitaris, reflexionar sobre els
impactes del gènere en les nostres relacions, promoure el compromís personal i
social de la ciutadania en la justícia de gènere i fomentar valors, actituds,
comportaments i relacions de respecte i de cura. Especialment, vol impulsar
activitats i projectes adreçats a la població masculina, que generin interès per
aquest públic i faciliti un major interès per aquesta temàtica. 

Les activitats que es presentin a aquesta convocatòria hauran d’estar emmarcats
en alguns dels següents àmbits i línies prioritàries:

Masculinitat i canvi social.
Activitats que ajudin a conèixer i explorar els impactes de la “masculinitat” i
“socialització masculina”, tot reflexionant sobre la seva repercussió en la vida
quotidiana i en el conjunt de la societat.

Masculinitat, sexualitat i afecte,
Activitats que ajudin a reflexionar sobre les idees que imperen en l’imaginari
col·lectiu dels homes respecte al sexe i l’afectivitat, i sobre com influeix la
masculinitat en l’exploració i vivència del desig. 

Els homes i el (re)coneixement emocional. 
Activitats que ajudin a reflexionar sobre les dificultats que experimenten molts
homes en relació amb el coneixement i el reconeixement de les seves emocions,
analitzant l’impacte que això té en les seves relacions interpersonals i explorar
recursos per a una gestió emocional positiva i saludable.

Paternitat responsable, activa i conscient
Activitats orientades a conèixer els elements socials i culturals que propicien
situacions de criança no equitativa entre dones i homes, i explorar el model de
paternitat responsable, activa i conscient com a contraproposta.

Implicació dels homes en la justícia de gènere
Activitats que ajudin a generar iniciatives i programes comuns per potenciar el
treball amb la xarxa d’actors institucions de la ciutat perquè ens ajudi a potenciar
el treball amb joves i homes.



Xerrades:

Tallers: 

Formacions: 

Activitats singulars (teatre, podcast, tertúlia de lectura i/o pel·lícula,
arts escèniques...): 

TIPOLOGIA D' ACTIVITATS:

Enguany, a la Convocatòria II, les activitats que es presentin sh́auran démmarcar
en alguna d'aquestes 4 categories: 

Activitat amb l’objectiu de divulgar, sensibilitzar o conscienciar sobre una
temàtica mitjançant l’intercanvi dialògic.

Activitat amb l’objectiu de conscienciar i aplicar l’aprenentatge adquirit amb un
format de tipus vivencial i/o experiencial.

Activitat amb l’objectiu d’aportar aprenentatge i/o recursos per a poder aplicar en
qualsevol àmbit de la vida. Sol tenir una estructura ferma i diverses sessions. 

Activitats que mitjançant altres mitjans (cultura, oci...) tenen l’objectiu de treballar
i tractar alguna de les temàtiques exposades a les bases. 



1r període: Març-abril 2023
2n període: Maig-juliol 2023
3r període: Setembre-desembre 2023

Les entitats o persones físiques podran sol·licitar un import màxim de fins a 2000
euros per cada activitat. Una mateixa entitat o persona física no podrà presentar
més de tres propostes, tot i que poden ser tres propostes repartides en les
diverses categories abans mencionades.

Podran optar-hi entitats o persones físiques que presentin una proposta per a
públic general, d’acord amb  les  bases de la convocatòria i emmarcada en les
categories anteriors.

Es poden presentar activitats com xerrades, tallers, seminaris, o qualsevol altre
format que es consideri adequat, considerant que ha de ser original, inèdita. Cal
fer arribar la sol·licitud omplida a la Fundació IRES, a través del web de la
Fundació  amb tota la informació requerida al formulari de la sol·licitud. 

Accedeix al formulari d'inscripció

L’aportació econòmica no es podrà destinar a pagar deutes ni a amortitzar
operacions financeres de cap mena.

Les activitats proposades poden ser online, i/o es poden realitzar en un altre espai
sempre que la naturalesa de l'activitat ho requereixi, tot i que es prioritzaran
aquelles que es facin a l’espai físic del Plural, centre de Masculinitats i
especialment si es fan en horari de divendres tarda fins a les 20 hores o en
dissabte de 9 a 14 hores.

REQUISITS TÈCNICS PER A LES ACTIVITATS:

-Les activitats seleccionades es podran realitzar dins de tres períodes durant el
2023, amb data d'inici al mes de març del 2023:
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Cal tenir en compte que per les activitats es realitzin a la sala Polivalent de l
Éspai Plural, la capacitat màxima de la qual és de 25 persones assistents. 

Si arribat la data límit d'inscripció no s'ha arribat al mínim de 15 persones
inscrites i confirmades, es donarà per cancel·lada l'activitat. 

En l'explicació de les activitats caldrà posar l'èmfasi en l’explicació de la
metodologia i concretament quina activitat es realitzarà (projecció de
pel·lícula, discussió d'un llibre etc...).

Es prioritzaran totes aquelles activitats que tinguin un abast general, que
busquin sensibilitzar a la població en general i que utilitzin la cultura com a
mitjà per a arribar al qüestionament i a la sensibilització. 

Per criteri general, si una activitat és cancel·lada, no es podrà reprogramar, tret
d'excepcions. Les activitats poden ser regentades només per motius de causa
major i si hi ha disponibilitat.

El pressupost inicial s'han d'incloure totes les despeses de l'activitat, així com la
difusió que en farà cada Entitat. Totes aquelles despeses extres o no previstes,
hauran d'anar a càrrec de l'entitat. 

La difusió i inscripció de les activitats es farà mitjançant el canal oficial del
Plural, a través de la web https://masculinitats.decidim.barcelona. L'entitat o
persona hauran d'usar els seus propis canals per fer difusió, i són els principals
agents de la difusió i consecució d'aquesta.

Si l'activitat requereix realitzar-la en un altre espai, serà léntitat que
seleccionada qui faci les gestions per cercar i reservar l'espai que consideri
oportú.

En el moment de la preinscripció es prioritzaran les propostes de les Entitats que
triïn la seva predisposició de dates. La resta, s'assignaran en un període de
realització i/o en funció de les temàtiques i el tipus d'activitat atenent a les
categories abans mencionades i una data límit d'inscripció en funció de
l'organització del centre.

https://masculinitats.decidim.barcelona/


Entitats sense ànim de lucre.
Entitats de l’economia social 

Persones físiques donades d’alta com autònomes.

La convocatòria s’adreça a:

que, entre les finalitats indicades als estatuts, consti explícitament com el seu
objectiu principal, l’interès social o la cohesió social. S’exclouen d’aquesta
convocatòria les administracions públiques les entitats que formen part del sector
públic i les fundacions corporatives (empresarials o bancàries).
Els requisits per a les entitats són:

1) Estar inscrita al registre administratiu corresponent, amb domicili a Catalunya i
desenvolupar el projecte  presentat a Catalunya.
2) Tenir NIF propi.
3) Tenir estatuts i una antiguitat mínima d’1 any d’activitat des de la constitució.

No podran participar en aquesta convocatòria les entitats o persones físiques en
les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

a) Haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, malgrat que
en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial
o haver estat inhabilitats conforme a la normativa mercantil, sense que hagi
acabat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) No estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

d) Les propostes de subprojectes, presentats des de centres de països que,
d’acord amb la normativa internacional vigent, estiguin subjectes a restriccions
econòmiques, no podran presentar activitats a aquesta convocatòria 

e) Els centres beneficiaris no podran estar en països qualificats de paradisos
fiscals.

04 Entitats o persones
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05 Criteri de valoració
Els projectes/activitats presentats es valoraran a partir dels següents criteris:

A) Capacitat de l’entitat o persones físiques.  
Es valorarà les característiques de l’entitat i o persones físiques per tal de garantir
que l’activitat estigui promoguda per una organització o persona solvent i
capacitada per desenvolupar la proposta presentada. Es valorarà especialment
l’experiència en la realització en activitats en col·lectius similars al destinatari i els
aspectes relacionats amb la  viabilitat de l’activitat.

B) Justificació de l’activitat. 
Es valorarà la identificació de la necessitat social de l’activitat, les vulnerabilitats
que pretén tractar del col·lectiu al qual s’adreça: població masculina i treball de
masculinitats.

Es valorarà positivament el coneixement de l’entitat de la necessitat social o
problemàtica que es vol afrontar i com es tractaran les vulnerabilitats del
col·lectiu. S’espera que les necessitats socials que es volen atendre s’alineïn amb
les finalitats del Plural, centre de masculinitats, i que aporti informació concreta,
tant de les necessitats com del context socioeconòmic. També s’espera que
s’anticipi l’impacte de l’activitat i que s’exposi com aquest té un efecte positiu
també en l’entorn o comunitat, no només en les persones destinatàries directes.

C) Objectius, metodologia i activitats del projecte. 
Es valorarà l’alineació de l’activitat amb la necessitat social descrita i la solidesa
de l’activitat, des del punt de vista de disseny i metodologia, com també la
presència d’un pla difusió coherent i factible. 

D) Impacte del projecte. 
Es valorarà l’impacte esperat en les persones destinatàries del projecte, la seva
vulnerabilitat i la seva participació en el desenvolupament de l’activitat. També es
valorarà l’impacte sobre el territori i la comunitat. 

E) Pressupost i viabilitat de l’activitat. 
Es valorarà la descripció detallada del pressupost de l’activitat. Tots els costos
descrits han d’estar justificats, d’acord amb els recursos necessaris descrits a les
activitats del projecte i, han de ser coherents amb els preus de l’oferta ja existent.
Es valorarà  la coherència pressupostària en relació amb la planificació de les
activitats i els recursos associats, i les diferents fonts de finançament del projecte.
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El termini de presentació de projectes estarà obert des del 16 de gener fins al 27 de
gener del 2023. La resolució de la convocatòria i les respostes de les activitats
seleccionades es donaran a conèixer entre el 30 de gener del 2023 i el 8 de febrer del
2023. 

Resolució

Presentació de la
sol·licitud

Calendari de la
convocatòria

La presentació de la sol·licitud es farà a través del web de la Fundació IRES 

Les sol·licituds s’hauran de completar amb tota la informació requerida al formulari de
sol·licitud, i s’hauran de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No
s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació de convocatòries,
ni fora de termini. Tota la informació introduïda a l’aplicació de convocatòries ha de ser
veraç i exacta, ja que servirà com a base de l’avaluació. Un cop tramitada la sol·licitud
no s’acceptaran modificacions, de manera que es recomana que es  verifiqui i confirmi
tota la informació i documentació aportada abans de presentar la sol·licitud.

La Fundació IRES a través d’un comitè d’experts en la matèria, s’encarregarà d’estudiar i
avaluar les sol·licituds segons els requisits i els criteris de valoració que s’indiquen en
aquestes bases. Un cop s’hagi fet l’avaluació, es farà públic la resolució i les activitats
seleccionades 

A les entitats o persones seleccionades se'ls oferirà una ajuda econòmica, fins a un
total de 2000 euros, a més de la possibilitat d’utilització de l’espai físic del Plural, Centre
de Masculinitats pel desenvolupament de l’activitat.

La Fundació IRES farà l’abonament de l’import de l’ajut concedit del 100%, un cop hagi
finalitzat l’activitat i s’hagi presentat la seva factura a la Fundació IRES.

https://forms.gle/5sWxsAzAA9ayopnJ7



