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Un projecte participatiu de Badalona guanya la 6a edició del primer dels Premis Nafent

El guardó, atorgat per la Direcció General de Joventut i l’entitat GREC resolució de conflictes,
ha comptat amb una setantena de participants

L’Associació Casal La Formiga ha rebut el Premi Catalunya de la 6a edició dels premis Nafent,
valorat en 2.000 euros, pel seu projecte ‘Embolicant la Troca’. Es tracta d’un projecte de servei
a la comunitat per a joves de Badalona Sud que pretén crear escenaris de trobada entre
generacions, així com fomentar l'intercanvi amb altres entitats juvenils o grups de joves amb els
mateixos objectius. Els dos segons premis, valorats en 1.000 euros cadascun, han estat per a
un projecte intergeneracional de Càritas i per a un altre de SOS Racisme.

Els premis Nafent guardonen projectes desenvolupats per un mínim de tres joves d’entre 15 i
30 anys pertanyents a centres educatius i entitats vinculades a adolescents i joves, que
fomenten la participació i la convivència en el seu entorn social. En aquesta sisena edició hi
han concorregut una setantena de projectes de grups formats per un mínim de tres joves,
d’entre 15 i 30 anys, que han presentat iniciatives de participació i foment de la convivència
entre diferents col•lectius i que han comptat amb el suport d’una entitat o centre educatiu.

El director general de Joventut, Toni Reig, ha presidit l’acte de lliurament d’aquests guardons,
que premien projectes de millora de la convivència en l’entorn social dels joves. A l’acte també
hi han assistit la coordinadora territorial de Joventut a Girona, Anna Prior, i la coordinadora del
Grup de Recerca i Estudis dels Conflictes (GREC) –entitat convocant dels guardons–,
Montserrat Serrats.

La relació dels guanyadors d’aquesta edició és la següent:

• 1r premi Catalunya Associació Casal La Formiga – ‘Embolicant la troca’ - Badalona

• 2ns premis

1/2

Un projecte participatiu de Badalona guanya la 6a edició del primer dels Premis Nafent
divendres, 2 de març de 2012 18:40

Sos Racisme - Joves reformulant la ciutadania: Laboratori Antiracista’11 - Barcelona

Càritas Girona - Apadrina un avi - Girona

Finalistes:
- El Xiringuito, Teatre i Comunitat – ‘De batalletes i mogudes’. Teatre intergeneracional a
Sant Jordi - Eivissa
- Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany- Agents Joves d’intervenció comunitària –
Banyoles
- Escola Arrels II – ‘Arrela’t al sol’ - Solsona
- Casal dels Infants per a l'acció social als barris - Tallers Participatius per a l’apoderament
de joves de la Mina i la promoció de l’èxit escolar - Sant Adrià de Besòs
- Associació Educativa Integral del Raval - Fem visible lo invisible - Barcelona
- Ajuntament de Barcelona, Districte d'Horta Guinardó, Programa Nous Veïns i Veïnes Barribook TV: Televisió comunitària per a la convivència en la diversitat - Barcelona
- Institut Manuel de Montsuar - ‘Fent xarxa’- Lleida
- Associació Enxarxa. Pla de Desenvolupament Comunitari Besòs-Maresme. ‘BadeDebat:
els joves tenim la paraula!’ - Barcelona

Imatges descarregables de les entitats guanyadores aquí .
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