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Els premis per a les imprescindibles.
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Les joves que, de forma col·lectiva, ens associem voluntàriament per
transformar amb mirada crítica tot allò que no ens agrada, sovint
se’n parla poc i encara se’ns reconeix menys. No ocupem portades
de diaris ni grans titulars als mitjans de comunicació. És més, en
aquests hi veiem una imatge estereotipada i estigmatitzada de tot
allò que fem. Per això, des del CNJC considerem que cal reconèixer,
visibilitzar i premiar quan les coses es fan bé. Les joves associades
del país demostrem, any a any, que tirem endavant idees i projectes
d’una qualitat extraordinària!
Per això, amb la convocatòria de la 18a edició dels premis de
l’associacionisme pretenem tornar a premiar projectes fets o que
es volen fer en un futur i que demostren que el jovent som un
present imparable que seguim sent les protagonistes d’experiències
transformadores, que contribueixen a la justícia i cohesió social dels
nostres pobles i ciutats des del compromís i la participació en els
afers col·lectius.
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1. Presentació
El Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya és la plataforma
d’associacions juvenils que treballa
per enfortir el moviment organitzat
juvenil a Catalunya i defensar les
seves necessitats i propostes. La raó
de ser és assolir l’empoderament del
jovent i avançar cap a la participació
en igualtat d’oportunitats.
Ho fa mitjançant el treball en
xarxa entre entitats, la participació
activa a nivell social i institucional,
la generació de discurs crític i la
incidència política.

1. Presentació

ANY DE NOVETATS!
Aquest any el CNJC hem renovat els premis! Normalment entregàvem els premis de l’associacionisme al juny
i el premi 1% al novembre. Enguany ajuntem ambdues convocatòries en una de sola i renovem les categories,
els noms dels premis així com allò que entregarem a cada premi!
El premi que habitualment es deia Projecte o activitat associativa ara passa a dir-se Premi Orgull i té noves
recompenses per a qui es presenti. El Premi a la Iniciativa Transformadora passa a dir-se Premi Singular i
contempla nous agents que es poden presentar. Aquest any hem eliminat el premi trajectòria associativa
però hi ha un nou premi: El premi horitzó, aquest premi està enfocat projectes de futur d’entitats juvenils,
que vulguin realitzar durant el 2021 i necessitin un petit impuls econòmic ;)
Finalment, el Premi 1% ara es diu Premi Impacte, i aquest any se centra en projectes que treballin per a la
defensa de drets dels joves migrants sols.
Endinseu-vos en la lectura de les bases de cada premi. Segur que a la vostra associació heu fet coses que el
món necessita saber, o teniu clar que necessita el vostre barri, teniu al cap un projecte ideal pels temps que
vivim. Perquè us mereixeu ser premiats i premiades, i aquests són els premis que mereixeu!
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2. Objectiu de la convocatòria

2020

L’objectiu dels premis és doble: D’una banda, contribuir a amplificar, a fer d’altaveu a projectes juvenils
transformadors realitzats aquest 2020. D’altra, ajudar a impulsar aquelles idees o projectes que es volen
realitzar durant curs 2020-21.
Volem reconèixer
experiències que ara
mateix s’estan duent a
terme des de diversos
àmbits i que contribueixin
a l’empoderament juvenil i
a la desestigmatització del
jovent.

Volem donar suport
econòmic a idees brillants
i transformadores que
de ben segur tenen
associacions juvenils i que
volen dur a terme en un
futur molt proper.
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Volem reconèixer projectes
efectuats el 2020
protagonitzats per joves
associades i que se senten
orgulloses d’allò que han fet,
ja que les ha transformat
a elles i al seu entorn més
proper.

Volem contribuir a fer
possibles projectes i
iniciatives que promoguin
la defensa dels drets dels i
les joves migrades soles des
d’una perspectiva de drets i
no assistencialista.
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Elles marxen,
nosaltres tot just #arribem!
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Què és?
Volem premiar un projecte realitzat durant el 2020 del
que estigueu molt orgulloses del procés i el resultat
final. Cal que sigui un projecte protagonitzat per joves,
fet des del voluntariat, la participació democràtica i la
cerca de la transformació social.

3.1. Premi Orgull
Aspectes clau:
• Projecte protagonitzat per joves.
• Projacte ja realitzat (2020).
• Fet des del voluntariat i la
participació democràtica.
• Metodologies innovadores.

També es valorarà que s’hagi utilitzat metodologies
innovadores en totes les seves fases i que hagi fet xarxa Com presentar-s’hi?
amb altres agents del territori on s’ha desenvolupat. Podeu fer-ho de dues maneres diferents, escolliu la
que més us convingui:
• Elaborant un video responent a les preguntes
següents i enviar-nos l’enllaç a través d’aquest
formulari.
• Entitats juvenils constituïdes formalment com a
- Quina entitat sou i quina és la vostra principal
associacions.
activitat i àmbit d’actuació?
- Nom del projecte/iniciativa/experiència.
• Grups informals de persones joves que estiguin
- Per què vau decidir fer el projecte?
organitzades d’acord amb els principis i valors de
- Quin impacte ha tingut o bé està tenint el projecte?
l’associacionisme.
- De quina manera ha contribuït a l’apoderament i
defensa de les persones joves?
És a dir, de forma voluntària i que duguin a terme
activitats no lucratives per al bé comú i que busquen • Responent a les mateixes preguntes en
la transformació social a través del compromís i la format text a través d’aquest altre
participació democràtica de les persones membres.
formulari.
Més informació: pàgina 14.
Qui s’hi pot presentar?
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3.1. Premi Orgull
Què es premiarà?
Es premiaran projectes que:
• Fomentin l’autogestió i l’apoderament de les
persones joves a la societat i a la pròpia entitat.
• Contribueixin a la transformació social i comunitària.
• Defensin els drets de les persones joves.
• Contribueixin al reforç i promoció de l’associacionisme
juvenil.

• Hagin donat resposta a una necessitat del barri o
comunitat propera.
• Hagin estat executats en la major part durant el
2020.
• La majoria de les activitats s’hagin desenvolupat a
Catalunya.

PREMIS
• Suport i assessorament en la difusió comunicativa del projecte.
• Acompanyament en l’impacte als mitjans de comunicació.
• Video promocional del projecte fet per Canal Malaia, canal de youtubers catalans.
• Presentació del projecte a l’Assemblea General Ordinària del CNJC.
• Difusió del projecte mitjançant les xarxes socials del CNJC.
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Què és?
Busquem experiències que s’estiguin duent a terme en
l’actualitat i que tinguin relació amb la població jove i
estiguin enfocades a aquest col·lectiu. En destacarem
la seva originalitat i innovació en l’apoderament
i emancipació de les persones joves i les seves
organitzacions.

3.2. Premi Singular
Aspectes clau:
• Projecte vinculat a la joventut.
• Originalitat i innovació.
• Foment de l’apoderament juvenil.
• Finalitat transformadora.
• Obert a professionals de la joventut, entitats
que treballin amb joves i centres educatius.

Poden ser des d’estratègies d’intervenció comunitària
amb perspectiva juvenil, treballs de recerca en matèria
de joventut o bé d’altres iniciatives impulsades per a Com presentar-s’hi?
persones que treballen en l’àmbit de la joventut.
Podeu fer-ho de dues maneres diferents, escolliu la
que més us convingui:
• Elaborant un video responent a les preguntes
següents i enviar-nos l’enllaç a través d’aquest
formulari.
• Organismes locals que treballen en l’àmbit de la
- Qui sou i quina és la vostra principal activitat i
joventut (Oficines de Joventut, Punts d’Informació
àmbit d’actuació?
Juvenil, Espais Joves, etc).
- Per què vau decidir fer el projecte?
- Quin impacte ha tingut o bé està tenint el
• Entitats que treballin amb joves.
projecte?
- De quina manera ha contribuït a l’apoderament
• Centres d’Educació de Secundària.
i defensa de les persones joves?
Qui s’hi pot presentar?
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• Responent a les mateixes preguntes en format
text a través d’aquest altre formulari.
Més informació: pàgina 14.
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3.2. Premi Singular
Què es premiarà?
Es premiaran projectes que:
• Contribueixin a la transformació social i comunitària.
• Defensin els drets de les persones joves.
• Contribueixin al foment de l’associacionisme juvenil.
• Busquin donar resposta a una necessitat del barri o
comunitat propera.
• La majoria de les activitats s’hagin desenvolupat a
Catalunya.

• Promoguin una participació inclusiva de les joves del
municipi.
• Es treballi amb joves des d’una mirada no
adultcentrista.

PREMIS

• Suport i assessorament en la difusió comunicativa del projecte.
• Acompanyament en l’impacte als mitjans de comunicació.
• Entrevista sobre el projecte en un mitjà de comunicació específic, segons l’àmbit d’actuació.
• Presentació del projecte guanyador a l’acte públic de l’AGO del CNJC.
• Difusió del projecte mitjançant les xarxes socials del CNJC.

9

Premis de
l’Associacionisme
Juvenil
2020

Què és?
Aquest any volem premiar iniciatives que es vulguin
realitzar a Catalunya durant el curs 2020-21 que
defensin els drets de les persones joves migrades soles.

3.3. Premi Impacte
Aspectes clau:
• Projectes en defensa dels drets de les persones
joves migrades soles.
• Iniciatives previstes de cara el curs 20-21.
• Planificació pressupostària de, com a mínim, el
doble de la dotació econòmica del Premi, que és
de 2.000€.

Busquem projectes que, des d’una perspectiva
interseccional i de drets humans, treballin per al
reconeixement de l’agència i veu pròpia que té aquest
col·lectiu, així com per a l’enfortiment dels seus
propis espais i igualtat d’accés a oportunitats i a la • Elaborant un video responent a les preguntes
participació social i associacionisme. En definitiva, següents i enviar-nos l’enllaç a través d’aquest
iniciatives que contribueixin a la transformació social formulari.
- Quina entitat sou i quina és la vostra principal
qüestionant les desigualtats sistèmiques.
activitat i àmbit d’actuació?
- Quins objectius perseguiu amb aquest projecte?
Qui s’hi pot presentar?
- Com contribuirà el projecte a la transformació de
les dinàmiques racistes de l’entorn més proper?
• Entitats juvenils constituïdes formalment com a
- Com impulsarà el projecte el reconeixement de la
associació o bé un grup informal de persones joves
veu pròpia i agència de les joves migrades soles?
que estiguin organitzades d’acord amb els principis i
- Per què creieu que el vostre projecte pot destacar,
valors de l’associacionisme.
en quin sentit és innovador i es diferencia d’altres
•
Organitzacions,
plataformes
constituïdes
projectes que treballen pels drets de les joves
formalment com a associació.
migrades soles?
Com presentar-s’hi?
• Responent a les mateixes preguntes en format
Podeu fer-ho de dues maneres diferents, escolliu la text a través d’aquest altre
formulari.
que més us convingui:
Més informació: pàgina 14.
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3.3. Premi Impacte
Què es premiarà?
Es premiaran projectes que:
•Defensin els drets de joves migrades soles des d’una
perspectiva antiracista, decolonial i no assistencialista.
• Enforteixin, cedeixin o contribueixin a la creació dels
espais propis dels i les joves migrades soles.
•Visibilitzin les estructures racistes i patriarcals.
• Facin una anàlisi dels privilegis i discriminacions que
conviuen a les nostres societats.
•Estiguin impulsats per les mateixes joves que han
migrat soles.
•Incloguin una mirada decolonial en els espais de
participació i decisió de l’entitat i/o moviment.

•Presentin la màxima viabilitat possible a dur-se a
terme al llarg d’un any (caldrà adjuntar un pressupost*
detallat on s’hi descriguin activitats previstes i quin
cost anirà associat a aquestes).
•La majoria de les activitats es desenvolupin a
Catalunya.
*El pressupost a presentar cal que sigui, com a mínim, el doble
de la dotació econòmica del premi. En aquest cas, com que el
premi és de 2000€, caldrà adjuntar un pressupost de com a
mínim 4000€.

• 2000€ a destinar al projecte premiat.*
• 2 sessions d’acompanyament i mentoria per a la realització del projecte.
• Difusió del projecte mitjançant les xarxes socials del CNJC.

PREMIS

*La dotació econòmica als projectes guanyadors es farà en dos terminis:
• El 85% es farà efectiva a principis de desembre de 2020, un cop facilitades les dades bancàries per part de l’entitat
guanyadora.
• El 15% restant, un cop s’hagin revisat els documents entregats de l’avaluació tècnica i econòmica.

!

El CNJC farà seguiment dels projectes mitjançant reunions a la seu o visites durant l’execució dels
projectes guardonats. Les entitats guanyadores hauran de presentar un informe final en el termini
de 3 mesos des de la data de finalització del projecte.
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Què és?
El Premi Horitzó busca aquella fantàstica idea que
necessita un petit impuls econòmic per a poder-se
realitzar.

3.4. Premi Horitzó
Aspectes clau:
• Projectes liderats per entitats juvenils
• Iniciatives previstes de cara el curs 20-21
• Que tingui per objectiu l’apoderament juvenil.
• Projectes innovadors i connectats amb l’entorn.

Per tant, busquem un projecte que vulgui tirar
endavant una entitat juvenil durant el curs 2020-21.
D’idees fantàstiques n’hi ha moltes, però sobretot Com presentar-s’hi?
cerquem que sigui un projecte que busqui Podeu fer-ho de dues maneres diferents, escolliu la
l’apoderament de les joves de forma innovadora i ben que més us convingui:
connectat amb allò que passa al seu entorn proper.
• Elaborant un video responent a les preguntes
següents
i enviar-nos l’enllaç a través d’aquest
Qui s’hi pot presentar?
formulari.
- Quina entitat sou i quina és la vostra principal
• Entitats juvenils constituïdes formalment com a
activitat i àmbit d’actuació?
associacions.
- Per què voleu fer aquest projecte?
- Quin impacte espereu que tingui aquest projecte
al vostre entorn?
- De quina manera el projecte contribuirà a
l’apoderament i defensa de les persones joves?
• Responent a les mateixes preguntes en
format text a través d’aquest altre
formulari.
Més informació: pàgina 14.
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3.4. Premi Horitzó
Què es premiarà?
Es premiaran projectes que:
• Fomentin l’autogestió i apoderament de
les persones joves a la societat i a la pròpia
entitat.
• Contribueixin a la transformació social i comunitària.
• Defensin els drets de les persones joves.
• Contribueixin al reforç i promoció de l’associacionisme
juvenil.
• Busquin donar resposta a una necessitat del barri o
comunitat propera.

emi
itzó

• Presentin la màxima viabilitat possible a dur-se a
terme al llarg d’un any (caldrà adjuntar un pressupost*
detallat on s’hi descriguin activitats previstes i quin
cost anirà associat a aquestes).
• La majoria de les activitats s’hagin desenvolupat a
Catalunya.
*El pressupost a presentar cal que sigui, com a mínim, el doble
de la dotació econòmica del premi. En aquest cas, com que el
premi és de 2000€, caldrà adjuntar un pressupost de com a
mínim 4000€.

• 2000€ a destinar al projecte premiat.*
• 2 sessions d’acompanyament i mentoria per a la realització del projecte.
• Difusió del projecte mitjançant les xarxes socials del CNJC.

PREMIS

*La dotació econòmica als projectes guanyadors es farà en dos terminis:
• El 85% es farà efectiva a principis de desembre de 2020, un cop facilitades les dades 						
bancàries per part de l’entitat guanyadora.
• El 15% restant, un cop s’hagin revisat els documents entregats de l’avaluació tècnica i econòmica.

!

El CNJC farà seguiment dels projectes mitjançant reunions a la seu o visites durant l’execució
dels projectes guardonats. Les entitats guanyadores hauran de presentar un informe final
en el termini de 3 mesos des de la data de finalització del projecte.
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4. Com us hi podeu presentar?

Sigui quin sigui el premi al que us presenteu, teniu dues opcions per a fer-ho possible que us descrivim a
continuació:

Si us sentiu còmodes davant de la càmera
podeu explicar el projecte realitzat a través
d’un VIDEO d’entre 3 i 5 minuts de durada.
A l’audiovisual haureu de respondre a les
preguntes que trobareu en l’apartat de
cadascuna de les categories dels premis.
Cal que enregistreu el video, el pengeu a
una plataforma virtual i afegiu l’enllaç al
següent formulari.
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Si us agrada més escriure i redactar,
podeu respondre les mateixes preguntes
que us fem al video en format TEXT
però a través d’aquest altre formulari.

5. Calendari
A continuació detallem el calendari per a la convocatòria dels Premis de l’Associacionisme Juvenil de l’edició
del 2020.
8 de setembre

16 de novembre
1 de novembre
23.59h

Publicació de les bases
i inici de la presentació
de candidatures.

Data límit presentació
de candidatures.
Quedaran excloses les
que s’hagin presentat
fora d’aquest període.

21 de novembre

Comunicació del
veredicte final del
jurat.

Lliurament dels
premis a la Festa de
l’Associacionisme del
CNJC.
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Per al Premi Orgull, Horitzó i Singular el jurat estarà
format per a 5 persones:
• Dos membres del secretariat del CNJC
• Tres persones que tinguin experiència i expertesa en
l’àmbit de l’associacionisme juvenil
A més, comptaran amb el suport del Tècnic de
Participació i Associacionisme, que tindrà veu, però no
vot.
Per al Premi Impacte el jurat estarà format per a 5
persones:
• Dos membres del secretariat del CNJC
• Tres persones vinculades a la lluita antiracista i en la
defensa dels drets de les persones migrades
A més, comptaran amb el suport de la Tècnica de
Drets Civils i Internacional que tindrà veu, però no vot.
En les convocatòries de tot els premis, el jurat podrà
declarar desert el premi, així com concedir un o
diversos premis ex aequo. El jurat, a més, disposarà
de les facultats necessàries per interpretar i aplicar
les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
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6. Jurat

7. Disposicions addicionals
• La participació en la convocatòria implica
l’acceptació d’aquestes bases.
• El CNJC es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o
modificar les presents bases, així com l’organització
i/o gestió del present premi.
• Les entitats candidates hauran de constar
expressament, o no, la utilització de la seva imatge
i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció,
publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que
sigui, amb fins comercials o informatius, sempre
que aquests estiguin relacionats amb els premis en
qüestió.
• Els participants conservaran els drets de propietat
intel·lectual dels seus projectes.
• Una mateixa entitat pot presentar projectes en
diferents categories de premis sense limitació de
nombre per categoria.

?

Per a qualsevol dubte o qüestió
escriviu-nos un correu electrònic
a participacio@cnjc.cat!
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#IMPRESCINDIBLES.

