Braval rebrà el Premi Internacional Novia Salcedo a l'excel·lència en la integració professional dels joves
10/07/2018 - Redacció

El Jurat dels Premis Internacionals Novia Salcedo a l'excel·lència en la integració professional dels joves, presidit per l'advocat
Antonio Garrigues Walker, acaba d'anunciar que els guanyadors en aquesta vuitena edició de 2018 són Braval en la categoria
Institució, Sabino Ayestaran a la categoria Ad Honorem, Diego Echegoyen en la categoria Jove, George Belinga en la categoria
Persones, Egile com Gran Empresa i la Pime Tuprimera pega/tu primer laburo.

El premi internacional de Novia Salcedo (www.premionoviasalcedo.es), que en aquesta edició ha reforçat el Jurat encarregat
de valorar les candidatures amb la incorporació d'empresaris de la talla de Sanz-Magallón, Ormazabal i Videgain o
personalitats com Victòria Camps, és únic de la seva categoria a l'Estat i pretén reconèixer la tasca realitzada per persones,
empreses i institucions que possibiliten la integració dels joves al món laboral en unes condicions òptimes, així com aquelles
que generen idees innovadores o difonen projectes i plans en el camp de la responsabilitat amb els joves.
El premi en la Categoria Institució es concedeix a Braval, centre de suport socioeducatiu fundat fa 20 anys amb l'objectiu
d'aconseguir la cohesió social al barri del Raval de Barcelona i així reduir la marginació i l'exclusió social a través de l'esport.
Gràcies a la seva tasca ha aconseguit disminuir totalment l'absentisme escolar i retardar l'abandonament dels estudis. Els
programes els desenvolupen voluntaris, que actuen com a referents per a aquests joves. Victòria Camps ha estat la
prescriptora de la candidatura de Braval, que celebrà el 20è aniversari el passat gener presentant el llibre "20 històries de
superació al Raval".
El lliurament dels premis se celebrarà el proper mes d'octubre a Bilbao, on els organitzadors esperen l'assistència del rei Felip
VI, que ja ha lliurat en les edicions anteriors aquests guardons, i el lehendakari, Iñigo Urkullu.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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