
 

 

 
CONTRACTE DE SERVEIS 
 
Elaboració d’una sèrie de podcasts sobre l’enfocament de 
gènere a l’exili colombià, en el marc de la tasca de la Comissió 
de la Veritat de Colòmbia a Europa 
 
 
Antecedents 
 
La Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de 

Colòmbia està duent a terme, des de novembre de 2018 i per un mandat de tres anys, un 

procés inèdit amb la població colombiana que viu a l’exterior, com a actor subjecte d’atenció 

i participació en la construcció de memòria i pau. 

Des de l’any 2019, l’ICIP exerceix com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a 

Europa, amb l’objectiu de facilitar la seva feina amb les víctimes residents al continent. En 

aquest rol, l’ICIP acompanya la feina del Grup Internodal de Gènere, un espai de dones 

d’Europa i Amèrica creat amb l’objectiu de contribuir, amb una mirada de gènere, als 

objectius de la Comissió. 

Amb el convenciment que sense les dones la veritat no està completa, el grup es reuneix 

per treballar impactes, afrontaments i resistències; caracteritzar problemàtiques sorgides 

per l’exili i la migració; propiciar activitats de formació, artístiques, d’incidència i de 

construcció de la memòria de l’exili; donar suport i dissenyar esdeveniments de 

reconeixement; i visibilitzar la tasca de les dones a nivell personal, organitzatiu i polític. 

L’any 2021 suposa l’últim any del mandat de la Comissió i correspon així la presentació de 

l’informe final. A la vegada, té lloc un procés d’ambientació de l’informe i de posicionament 

públic de missatges clau al voltant del succeït durant el conflicte armat i la sortida de milers 

de dones del país. 

És en aquest marc en el que es llança la present convocatòria per a la producció de 

podcasts que permetin difondre públicament la importància de la mirada de gènere a l’exili 

i la sortida del país de les dones colombianes. 

Per a més informació:  

Web ICIP: https://www.icip.cat/ca/memoria-convivencia-i-reconciliacio/ 
Web nodes a Europa: https://comisionverdadcol-eu.org/  
Web Comissió de la Veritat: https://comisiondelaverdad.co/ 
 
 
 

https://www.icip.cat/ca/memoria-convivencia-i-reconciliacio/
https://comisionverdadcol-eu.org/
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Objecte de contractació 
 
Producció de mínim 5 podcasts, dirigits a un públic general, que contribueixin a divulgar i 
visibilitzar la mirada de gènere a l’exili colombià, tant en el impactes que va tenir la sortida 
del país en les dones com en el seus processos de resistència i de transformació. 
 
 

1. Objectius dels podcasts: 

 

- Contribuir a la divulgació i coneixement del mandat de la Comissió de la Veritat de 

Colòmbia a Europa i de la perspectiva de gènere transversal.  

- Visibilitzar els principals impactes que han patit les dones que van sortir de Colòmbia, 

així com les resistències i processos transformadors que han portat a terme des de 

l’exterior. 

- Contribuir a mostrar la feina realitzada pel Grup Internodal de Gènere i les seves 

aportacions a la construcció de memòria i veritat a Colòmbia des de l’exterior. 

 
2. Elements tècnics: 

 

- No hi ha una duració establerta pels podcasts, si bé se suggereix una duració 

aproximada de 25-30 minuts. 

- Els podcasts han de realitzar-se en castellà. 

- S’haurà d’incloure una estratègia de difusió dels podcasts per maximitzar la seva 

divulgació i impacte. 
 

3. Període d’execució: 

La producció i difusió dels podcasts es desenvoluparà entre els mesos d’abril i juny de 
2021. 

 
 
Pressupost  
 
El pressupost màxim serà de 4.000 € (bruts).  
 
 
Termini de lliurament de propostes 
 
L’ICIP acceptarà propostes fins el dilluns 5 d’abril de 2021. 
 
Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic splana@icip.cat incloent a l’assumpte 
“Elaboració podcasts sobre gènere i exili”.  
 
Les propostes hauran d’incloure: 

 Descripció tècnica dels podcasts a desenvolupar, amb un esbós de continguts. 

 Breu proposta de l’estratègia de difusió dels podcasts. 

mailto:splana@icip.cat


 

 Currículum de la proposta o equip que presenta la proposta i, de ser possible, 

exemples de feines similars. 

 Pressupost corresponent a la producció dels continguts. 

 
 
Criteris de selecció 
 

 Proposta tècnica i de continguts (25 punts) 

 Caràcter creatiu i innovador de la proposta (20 punts) 

 Experiència prèvia (20 punts) 

 Capacitat d’arribar i atraure a un públic ampli (15 punts) 

 Coneixement del mandat i treball de la Comissió de la Veritat de Colòmbia a Europa 
(10 punts) 

 Adequació del pressupost (10 punts) 
 

 
La proposta que assoleixi una millor valoració serà l’adjudicatària del contracte, sense 
perjudici que l’ICIP pugui deixar la contractació deserta, si cap de les ofertes presentades 
assoleix la qualitat mínima exigida. L’ICIP es reserva el dret de difondre i reproduir el vídeo-
clip resultant i serà el titular de qualsevol dret d’autor que se’n derivi, en exclusiva, per a 
l’àmbit mundial. 


