V PREMI DONA I ESPORT
“MIREIA TAPIADOR” 2011
Al llarg de la història la
presència i la implicació de les dones
en l’esport ha estat ignorada pel
conjunt
de
la
societat.
Els
estereotips culturals han estat i
encara són un potent fre en la
incorporació massiva de les dones en
l’esport i, per altra banda, les fites
aconseguides en l’esport femení han
tingut poc ressò. D’aquesta manera
la tasca realitzada per moltes dones
-les pioneres en la pràctica
competitiva, les primeres que es van
atrevir a sortir a córrer al carrer, les
que no han parat de fer activitat
física al llarg de la seva vida, les que
han educat en els valors positius de
l’esport-, ha quedat diluïda i en
molts casos passa desapercebuda tal
i com succeeix en d’altres àmbits
socials i culturals.
El premi Dona i Esport “Mireia
Tapiador” és una iniciativa de l’
Institut Barcelona Esports. Té com a
objectiu reconèixer la trajectòria
d’una dona esportista o promotora
de l’esport que hagi destacat per la
seva activitat personal i professional.
D’aquesta manera es vol donar a
conèixer, de manera puntual, la
trajectòria esportiva o professional
d’una dona, però paral·lelament, i a
llarg termini, es vol fer visible el
paper i la incidència de les dones
en l’esport.

RESUM DE LES BASES
Les
persones
físiques,
jurídiques
públiques o privades, agrupacions de
persones físiques o jurídiques, entitats o
col·lectius poden proposar una única
candidatura. La candidata haurà de ser
una dona, esportista o professional de
l’esport, que hagi destacat en el foment
i la difusió de l’esport.
La presentació de les candidatures
s’haurà de realitzar preferentment al
Registre de l’Institut Barcelona Esports
de l’Ajuntament de Barcelona (avinguda
de l’Estadi, 40. Horari: 9 a 14.30h) amb
l’aportació dels següents documents:
1. Sol·licitud
mitjançant
un
full
d'instància que es facilitarà a les
mateixes oficines del Registre.
2. Escrit d’acceptació per part de la
candidata de la candidatura, així
com del premi pel cas que li sigui
atorgat.
3. Informació sobre al candidata:
Nom i cognom, adreça postal, telèfon de
contacte i correu electrònic de la
persona que proposa la candidatura.
Nom i cognoms, adreça postal, telèfon
de contacte i correu electrònic de la
candidata.
Breu biografia general.
Trajectòria relacionada amb la promoció
de l’esport especificant el lloc o llocs on
s’ha desenvolupat.
Aspectes rellevants relacionats amb la
transmissió dels valors positius de
l’esport.
Qualsevol altre aspecte que es cregui
oportú.
La documentació i la informació que es
presenti en cada convocatòria del

premi, quedarà en propietat de l’Institut
Barcelona Esports i es considerarà
estrictament confidencial.
Si no hi ha canvis, el dia 29 de setembre
de 2011 sortirà publicat al Butlletí
Oficial de la Província la convocatòria
del V Premi Dona i Esport "Mireia
Tapiador". El termini de presentació de
candidatures serà de 15 dies hàbils a
partir del dia següent al de la publicació
de dit anunci, essent el termini de
presentació de candidatures del 30 de
setembre al 18 d’octubre de 2011,
ambdós inclosos.
El jurat estarà integrat per les persones
que composen la Taula Dones i Esport i
el premi s’atorgarà per majoria de vots
dels membres del jurat. La Presidència
del Jurat disposarà de vot de qualitat en
cas d’empat.
El premi podrà ser declarat desert a
criteri del Jurat.

DESCRIPCIÓ DEL PREMI
El premi té estrictament caràcter
honorífic, motiu pel qual en cap cas
devengarà quantitat econòmica alguna a
favor de la guanyadora.
La guanyadora del Premi rebrà un
objecte commemoratiu.
El premi serà lliurat durant la Jornada
de Reflexió, Debat i Reconeixement de
la Setmana Esportiva de les Dones el
divendres 18 de novembre a la sala
d’actes de l’INEFC de Barcelona.
Properament
rebreu
el
programa
detallat de la jornada.

