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ACTA DE LA REUNIÓ DE DELIBERACIÓ DEL JURAT PER A LA VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES
PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE LA 1ª. EDICIÓ 2021 DEL PREMI BCN FEM TECH PER

L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR TIC

Essent les 9.30 hores del dia 21 d’octubre de 2021, a la seu de l’Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant
Miquel, s/n, es reuneix el jurat del premi per deliberar i valorar les candidatures rebudes en el marc de la
Primera Edició del Premi BCN FEM TECH PER L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR TIC, d’acord amb el que
preveuen les bases aprovades per la Comissió de Govern de data 22 de juliol de 2021, i d’acord amb els
criteris establerts a la convocatòria publicada al Butlletí de la Província de Barcelona de 31 d’agost de 2021.

Composen el jurat, d’acord amb la base desena de la Convocatòria :

La Presidència, en representació de la Tinença d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, assistint la Sra. Agnès Cabot Navarro.

Les vocals:
 En representació de la Gerència Municipal, la Sra. Sara Berbel Sánchez no pot assistir a la reunió i

delega el vot en la vocal Sonia Ruiz García. *
 En representació de la Gerència d’Agenda 2030, transició Digital i Esports, assistint la Sra. Maribel

Pérez González.
 En representació del Consell de Dones de Barcelona, la Sra. Gemma Altell Albajes, no pot assistir a la

reunió, emet el seu vot per escrit i el transmet a la secretaria del jurat. *
 En  representació de Barcelona activa, la Sra. Sara Díaz Roig no pot assistir a la reunió, emet el seu vot

per escrit i el transmet a la secretaria del jurat. *
 En representació del món acadèmic STEAM, el Sr. Arnau Monterde Mateo, no pot assistir a la reunió,

emet el seu vot per escrit i el transmet a la secretaria del jurat. *
 En representació de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, assistint la Sra. Sonia Ruiz

García.

La secretaria, actuant com a tal la tècnica de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps: Sra.
Elena Herranz Fúnez.

* D’acord amb el que disposa la base cinquena de les bases generals del premi, si alguna de les persones
membres del jurat no pot assistir a la reunió de deliberació, pot emetre el seu vot per escrit i transmetre’l a
la secretaria del jurat, o bé delegar el vot en un altre membre del jurat.

Es procedeix a examinar les candidatures i a realitzar les deliberacions i valoracions. Les propostes
presentades han estat 14, distribuïdes segons les categories de la següent manera:
Categoria A: 4 candidatures, Categoria B: 2 candidatures, Categoria C: 2 candidatures, Categoria D: 6
candidatures
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I tenint en compte els criteris de valoració definits a la base 5ª de la convocatòria del Premi, els membres
del Jurat acorden, per unanimitat, proposar com a guanyadores, en cadascuna de les categories a les
següents entitats i projectes:

 Categoria A: STEM, gènere i infància. Associació Espiral, Educació i Tecnologia amb el projecte
“Technovation Girls Catalunya”

 Categoria B: Dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia. Associació DIGITALFEMS amb
el projecte “Dades Obertes sobre Dones Tecnòlogues a Barcelona”

 Categoria C: Violències a les xarxes. Adriana Aguirre Such i Stefania-Maria Kousoula, amb el projecte
“Sischain: una Blockchain de Sororidad”

 Categoria D: Visibilitat de les dones tech a la ciutat de Barcelona. Proferox Invest S.L. i Meritxell
Bautista, amb el projecte “FIBRACAT TV”

Acabat l’acte a les 11:30 hores, s’estén la present acta que signa la Presidenta i la Secretària del Jurat.

La Presidenta, La Secretària,

Sra. Agnès Cabot Navarro. Sra. Elena Herranz Fúnez.
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