2 ANYS DE JUNTA

Benvolguda sòcia / Benvolgut soci
Ja fa gairebé dos anys que la Junta actual de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (AcPpJ) va agafar aquest nou repte, amb la voluntat de donar
continuïtat a la Junta anterior i, a la vegada, obrir nous projectes dins l’àmbit dels i les
professionals del sector.
Durant aquests dos anys de treball intens, són moltes les accions desenvolupades:
-

continuïtat i creixement del Projecte de Bones Pràctiques;
inici de l’Estudi de Perfils i posterior treball per a la creació del Cens de Professionals;
continuïtat a les trobades informals, amb la voluntat de promoure la coneixença entre
professionals;
representació institucional arreu de l’estat i formacions i jornades relacionades amb
l’àmbit;
participació als òrgans de treball i millora del Màster i el Curs de Polítiques de
Joventut;
creació de nous convenis amb el COPEC i la CASC_CAT, que poden afavorir treball
conjunt.

Iniciem a data d’avui un moment de transició, un moment de cerca de suport, persones amb
noves idees, persones amb més o menys experiència amb l’àmbit que vulguin proposar‐nos
nous reptes, ments pensants amb ganes d’obrir nous camins per l’associació, gent amb ganes
de donar suport a la Junta actual durant aquest darrer any de mandat i que, qui sap?, pugui
estar interessat/ada en prendre el relleu a partir del 2019.
En la passada Assemblea ja es va iniciar aquesta transició (amb les baixes de la Junta de Carles
Vila i Carles Cunill i l’alta de la Ruth Dencàs), i en aquesta propera del 9 de març hem
d’anunciar un altre canvi: la baixa de la Maika Farriols, que des de fa uns mesos ha iniciat un
nou repte personal i un nou projecte professional al sector cultural, el qual li dificulta poder
continuar amb nosaltres.
Nous projectes, comunicació, defensa del i la professional, formació, mobilitat internacional,
millora de serveis…, les oportunitats de participació i suport a la Junta són infinites. T’animes?

Atentament,
La Junta
Barcelona, 21 de febrer de 2018
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