BASES REGULADORES DELS PREMIS
BARNAJOVE DEL CONSELL DE LA JOVENTUT
DE BARCELONA
2021
Bases úniques dels Premis BARNAJOVE

1) Objecte
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) convoca els Premis BarnaJove 2021 amb
la intenció de fomentar el treball associatiu de les entitats juvenils de la ciutat i
valorar la tasca que desenvolupen.
En aquest sentit, el CJB vol premiar aquells projectes que hagin estat duts a terme per
entitats juvenils sense ànim de lucre o grups de joves de qualsevol tipologia durant el
2021. Han de ser projectes de nova creació iniciats a partir de l'1 de gener de 2021, i
que no estiguin consolidats, ja que l’objectiu dels Premis BarnaJove és impulsar noves
iniciatives en l’àmbit de l’associacionisme juvenil. Es tindran en compte projectes
dirigits a la joventut i que estiguin relacionats amb les àrees de treball del CJB. Pots
consultar les àrees al següent llistat:
•

Feminismes i LGBTI+

•

Educació

•

Emancipació

•

Participació

•

Justícia Global

•

Salut

•

Emergència Climàtica

•

Cultura

2) Candidatures
Podran participar d’aquesta convocatòria totes les entitats juvenils i grups de
joves de la ciutat constituïdes o en procés de constitució i inscrites en el Cens
d'Entitats, Grups i Xarxes de Participació Juvenil del Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de Barcelona (www.crajbcn.cat).
Les entitats podran consultar si formen part del cens d'entitats a través d'aquest
enllaç. En cas de no estar inscrits, es pot fer la inscripció abans de finalitzar el procés
de presentació de projectes.

3) Dotacions econòmiques
S'estableix una dotació econòmica de 2.000€ a repartir entre 5 projectes premiats. La
dotació econòmica mínima de cada premiat serà de 250€ i la dotació màxima de

1.000€. Aquesta dotació serà especificada a partir dels criteris d’avaluació (punt 5) i
del pressupost del mateix projecte.
El jurat es reservarà el dret de declarar qualsevol premi desert. En aquest cas, es
repartirà la quantitat d'aquest premi entre les altres que sí que resultin premiades.
La dotació econòmica dels Premis BarnaJove prové de la Regidoria de Drets de
Ciutadania, Participació i Justícia Global.

4) Composició del Jurat
S'estableix un jurat format per 3 persones:
•

Una persona representant de la Regidoria de Drets de Ciutadania, Participació i
Justícia Global.

•

Una persona amb trajectòria en el moviment associatiu.

•

La Presidència del Consell de la Joventut de Barcelona, en representació del
Secretariat.

Cada membre del Jurat farà una valoració qualitativa i quantitativa de cada projecte
segons els criteris d'avaluació del següent punt, i es decidirà per consens entre els
tres membres quins han de ser els projectes guanyadors.

5) Criteris d'avaluació
En totes les categories es tindran en compte els següents criteris alhora d'avaluar:
1. Originalitat: tant en el format com en el missatge utilitzat.
2. Adequació:

tant

al

moment

de

realització

com

a

les

necessitats

i

característiques de l’entitat que impulsa el projecte.
3. Avaluabilitat: la possibilitat de ser avaluat amb objectius i indicadors clars.
4. Autonomia financera: Es disposi d’altres fonts de finançament, públiques o
privades. Igualment es valorarà molt positivament que l’entitat s’hagi mobilitzat
per recaptar fons.
5. Acció comunitària: Que fomenti l'apoderament del teixit comunitari i abordi
reptes socials de forma col·lectiva amb altres agents per fomentar la millora de
la qualitat de vida.
6. Continuïtat: projectes que garanteixin o contemplin una continuïtat en el
temps, tant del propi projecte com dels resultats i l'impacte.

7. Perfil

associatiu

de

l'entitat: base social, participació a les xarxes

associatives, funcionament democràtic intern, valors ètics de l'entitat, etc.
8. Rellevància: importància del projecte en el si de l'entitat.

6) Documentació a aportar
Totes les entitats candidates als Premis BarnaJove han d'aportar durant el termini
establert la següent documentació:
•

Omplir el formulari que trobareu al web: http://www.cjb.cat/barnajove

•

Enviar al correu electrònic barnajove@cjb.cat l'acord de la junta de l'associació
que certifiqui la conformitat d'aquesta amb la presentació del projecte
determinat.

•

Enviar al correu electrònic barnajove@cjb.cat la memòria descriptiva del
projecte que inclogui els apartats esmentats a continuació:
1. Presentació de l’entitat (descripció de l'associació, trajectòria associativa,
mecanismes de participació interna, democràcia interna, participació a la
xarxa associativa de la ciutat...).
2. Justificació del projecte (resum del projecte, motius pels quals és
pertinent i impacte d'aquest projecte sobre el total d'accions que
desenvolupa la teva entitat).
3. Objectius.
4. Metodologia.
5. Recursos necessaris (humans, tècnics, materials i infraestructurals).
6. Programa d’activitats.
7. Pressupost.
8. Seguiment i avaluació.

7) Terminis
El termini de presentació dels projectes finalitzarà el diumenge 28 de novembre de
2021.

8) Publicació dels premiats
La resolució serà publicada a través dels mitjans ordinaris del CJB (web, butlletí
electrònic i xarxes socials) el divendres 17 de desembre de 2021. L'entitat
guanyadora de cadascun dels 5 premis haurà de presentar el projecte a la Lali Jove,
que es durà a terme al febrer de 2022.

9) Publicacions i material publicitari
L’entitat premiada es compromet a incloure el logotip del Consell de la Joventut de
Barcelona precedit de l’esment “Amb la col·laboració de”, a tots els elements
informatius i publicitaris que elabori l’entitat, siguin en suport paper, electrònic o de
qualsevol altra tipologia, relacionats amb l’activitat.
Cal fer arribar al Consell de la Joventut de Barcelona els materials de difusió editats
per les associacions on es faci referència al projecte aprovat.
Per la seva banda, el Consell de la Joventut de Barcelona es compromet a fer difusió
dels projectes de les entitats presentades al concurs, amb el fi de promoure'ls i
contribuir a la seva visibilitat.

Bases aprovades pel Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona el dilluns 18
d’octubre de 2021.

Vist-i-plau:

Marc Usart
President del CJB

Més informació:
Consell de la Joventut de Barcelona
Espai Jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192, 2ª Planta 08012 Barcelona
www.cjb.cat
barnajove@cjb.cat

