PER A UNA ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I SOSTENIBLE
Edició 2022

PREMIS JOVES PEL DEMÀ
Què és?
Joves pel Demà és un premi impulsat per Fundesplai que té com a objectiu empoderar i
premiar els joves que vulguin contribuir a un present i futur millor. Reconeix i impulsa idees
creades pels joves per
-les amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Quins objectius té el premi?


El Premi té com a objectiu central impulsar projectes per promoure hàbits saludables
marc de la
DEMÀ-Fundesplai i la celebració



tació Sostenible: Barcelona

Apropar els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) al col·lectiu juvenil, per
a mobilitzar-los com un marc de acció per a la transformació ambiental i social del seu
entorn immediat i de la seva comunitat.



El Premi també vol reconèixer i motivar joves amb voluntat de mobilitzar-se en favor
promovent les seves iniciatives transformadores.

Qui hi pot participar?


Podran participar joves que tinguin entre 13 i 17 anys el 31 de desembre de 2021,
residents a Catalunya.



Els i les joves poden participar en grups organitzats de fins a 6 persones. Els grups de

associacions ambientals o culturals, etc). També podran sorgir
creació per


ps lliure,
agrupacions de nova

Cada grup de joves pot presentar tants projectes com vulgui, sempre que compleixi les
bases aquí exposades.

Com participar?


Enviant abans del 22 de maig de 2022 un vídeo de fins 3 minuts que presenti una
iniciativa impulsada pel grup participant per a fomentar una alimentació sana i
Desenvolupament Sostenible. Els i les
scriure mitjançant un
formulari curt a la pàgina del Premi. https://projectes.fundesplai.org/premis-jovespel-dema/
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matges i bandes

El vídeo ha de tenir una durada de fins a 3 minuts i ha d'explicar:
-

Una necessitat o repte a la seva comunitat
sostenible i saludable identificada pels participants.
Els ODS que es relacionen amb aquesta necessitat o repte, als quals es vol
contribuir.
La descripció de la idea o la iniciativa dels participants per contribuir a la

implicats.

Què es valorarà especialment?
Independentment del tema del projecte el jurat valorarà especialment:


Avaluació del context i identificació del problema social o ambiental relacionat amb



Viabilitat i coherència de la proposta



Justificació de la relació amb un o més ODS



Protagonisme dels joves al llarg de tot el procés


El comitè organitzador seleccionarà 10 projectes o iniciatives.
projectes premiats per votació popular. Per a aquests 10 projectes és indispensable
que la presentació del projecte a la convocatòria estigui avalada per una persona

Quin premi hi ha?
Cadascun dels cinc grups finalistes guanyarà:


Estada formativa de cap de setmana amb la participació de persones expertes
.



Aportació de 6

perquè el grup pugui iniciar el seu propi projecte o
.


comunicació de Fundesplai i el Diari ARA.
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ESTADA FORMATIVA DE CAP DE SETMANA
Tots els participants dels 5 grups seleccionats participaran en una estada de formació al
Centre Esplai, seu de Fundesplai, situada al Prat de Llobregat.
té per objectius:


Aprofundir en el coneixement dels participants sobre temes de
stenible i ODS.



Dur a terme tallers i tutories amb experts perquè els participants
desenvolupin les seves idees i projectes.



Proporcionar oportunitat de contrastar i debatre les seves idees amb un
grup d'experts de tota Catalunya en temes de sostenibilitat.



Oferir moments lúdics de relaxació i convivència entre els participants.

aportaran un contrast i suggeriments de millora dels projectes o iniciatives presentades.

Quin és el calendari i les etapes del Premi?


15 Desembre 2021 Inici de la difusió del premi i publicació de les bases.



Desembre 2021 a 22 de maig -



Juny 2022 - Fase de valoració de les candidatures. Selecció de 10 semifinalistes i
votació popular en línia a través de les xarxes socials del Diari Ara i de Fundesplai
i selecció dels 5 projectes finalistes més votats.



18-19 de juny 2022 - Els i les joves finalistes participen en una estada formativa
per a millorar les seves capacitats i habilitats per a desenvolupar la idea. Estaran
acompanyats de professionals de comunicació i campanyes del Diari Ara, i

Quins són els compromisos que comporta el Premi?


Participar



.
, ha de ser invertit

en la seva totalitat

Qui organitza ?
El Premi Joves pel Demà està organitzat per Fundesplai, entitat de referència en el món
del lleure educatiu, amb el suport del diari ARA i cofinançat pel programa LIFE de la Unió
Europea.

4

En el marc del projecte, a fi de complir amb la normativa de protecció de dades i cessió del
legals dels participants dels grups seleccionats, hauran de signar
a vigent.

Propietat intel·lectual
de les persones que apareixen en el vídeo i del consentiment dels pares, mares, tutores o
t
Els i les participants dels grups seleccionats hauran de signar una declaració responsable
conforme les idees i propostes presentades a la seva candidatura són totalment pròpies i,
per tant, acreditar la seva autoria.
Així mateix, es signarà la cessió dels
projecte de manera gratuïta, sense que es pugui reclamar cap contraprestació per aquest
fet.
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