Un impuls per als projectes del món associatiu
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya presenta una nova edició dels Premis de
l’Associacionisme Juvenil i dels Premis de l’Educació en el Lleure.
S’atorgaran 7 premis de diferents valors per reconèixer i impulsar la tasca del teixit associatiu juvenil del
país.
La defensa de la llengua i la seva promoció serà protagonista d’aquesta 20a edició.
Barcelona, 5 de juliol de 2022.- El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, compromès amb
la tasca de donar suport i contribuir al creixement del teixit associatiu català, tira endavant una nova
edició dels Premis de l'Associacionisme Juvenil i dels Premis de l'Educació en el Lleure. Amb
aquests premis, des de la plataforma volen tornar a reconèixer projectes fets o que es volen fer en un
futur i que demostren que el jovent és un present imparable que segueix sent el protagonista
d’experiències transformadores que contribueixen a la justícia i cohesió social dels pobles i
ciutats des del compromís i la participació en els afers col·lectius.
Enguany, que els premis arriben a la seva 20a edició, tornen consolidant l'aposta per reconèixer la
tasca essencial de l'associacionisme juvenil a través de les ja habituals categories Orgull, Horitzó i
Impacte dels Premis de l'Associacionisme Juvenil. El Premi Impacte, de manera destacada, s’atorgarà
a projectes destinats a fomentar l’ús social de la llengua catalana. En conjunt, els Premis de
l’Associacionisme Juvenil 2022, suposen aportacions de fins a 4300€ destinats als projectes
guanyadors, per contribuir a tirar-los endavant i ajudar a la promoció de la tasca que es desenvolupa.
A més a més el CNJC obre aquesta convocatòria convençut que cal reconèixer i visibilitzar la
imprescindible tasca de les entitats de lleure. Ho fa a través dels premis de l'Educació amb el Lleure,
que en col·laboració amb la Fundació Carulla, compten amb dues categories: Estímul i Estímul Plus.
Aquestes categories, específiques per a projectes o entitats del sector del lleure. Aquestes dues
categories suposen un total de 3.900€ en premis per a 4 projectes diferents.
El termini perquè les entitats i associacions presentin les seves candidatures en forma de projectes
fets recentment o per a realitzar durant el curs 2022 - 23, ja està obert. Aquest termini s'allargarà fins
al 23 d'octubre, i serà el 16 de novembre quan el jurat comunicarà el resultat als projectes
guanyadors.
Podeu conèixer trobar tota la informació sobre els Premis del CNJC, així com les bases reguladores de
la convocatòria a cnjc.cat

Sobre el CNJC

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega més de 90 entitats
juvenils a Catalunya. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove, fomenta
l’associacionisme juvenil i actua de pont entre el jovent organitzat i les institucions públiques. Els tres
eixos d’actuació del Consell són la sensibilització, la formació i la incidència política.
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