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INTRODUCCIÓ
El 2010 segurament ha estat un dels anys amb més activitat de l’Associació Catalana de Professionals
de les Polítiques de Joventut (AcPpJ). Consolidat el relleu de la junta directiva, ja s’han aconseguit les
primeres fites que es van projectar durant el canvi. L’entrada d’una línia editorial pròpia, ha acabat
d’arrodonir la notorietat merescuda per l’entitat. Guanyada a pols des de fa anys en proposar-se i dur a
terme un estudi per comprovar la realitat professional del sector en les polítiques de joventut, enguany,
ha sortit a la llum convertint-se en la segona publicació de l’associació: L’Estudi del Cens de
Professionals en l’Àmbit de la Joventut a Catalunya 2008. Es tracta del primer cens i anàlisi d’aquestes
característiques que es fa al nostre país i també a la resta de l’Estat Espanyol. El primer document real
que posa un punt i final a les especulacions sobre el sector, posa de manifest els mes de 1.200
professionals, mostra les seves opinions, es detecten mancances i s’identifica un nou repte: la
regulació professional de les persones que treballen en les polítiques de joventut. En aquesta direcció i
abans d’aparèixer l’Estudi, l’AcPpJ va crear el Grup de Reflexió sobre la Formació dels Professionals
en Joventut (GREF), que aquest 2010 s’ha pres una pausa a espera de com evoluciona la primera
Taula d’Interlocució per a la definició i regulació de perfils professionals en joventut, coordinada per
l’Observatori Català de la Joventut i amb objectius similars al GREF, sobretot, la de trobar una via de
regulació (i alhora dignificació) professional del sector.
Aquest ha estat l’any de l’aprovació de la Llei de les Polítiques de Joventut. L’AcPpJ hi ha tingut un
paper rellevant donant-hi a cada pas parlamentari el seu parer i afegint o reclamant l’articulat
convenient per a defensar i subratllar el paper de les i els professionals de les polítiques de joventut.
Hem de ser realistes però, i encara que la Llei contempli als professionals com a executors claus de
les polítiques de joventut d’aquest país, encara no obliga uns mínims en la seva formació ni una
regulació salarial. Però tot i que la llei, a més, se’ns presenti generalista, hem de valorar el fet
d’aquesta aprovació com un pas més i important desprès de 30 anys de polítiques de joventut a
Catalunya. En aquest punt i a partir d’aquest 2011, des de la junta de l’associació i tenint en compte
també la situació de crisi actual, proposarem mesures perquè els punts referents als professionals es
compleixin i tirin endavant amb garanties.
L’estabilitat econòmica de l’entitat es converteix en un altre dels objectius primordials per aquest 2011.
L’economia de l’AcPpJ està en un moment delicat i com ja sabem, totes les administracions es troben
en una situació crítica. Durant el 2010 hem iniciat diferents moviments per diversificar el fons de
finançament de l’entitat. A més, estem a l’espera de que puguem pactar un nou conveni amb l’actual
Direcció General de Joventut abans de que acabi el primer trimestre del 2011. Però creiem que això no
serà suficient per assegurar aquest objectiu. És per aquest motiu que ens hem plantejat, desprès de
tres anys mantenint la quota de socis i creixent en número de serveis i activitats (recordem hem editat
dues publicacions, les quals són gratuïtes per a les sòcies i socis), proposar una pujada lògica
d’aquestes. La majoria dels socis però, tindran com sempre, la decisió final a l’Assemblea General
Ordinària de l’AcPpJ del 9 d’abril del 2011.
La popularitat a que ha arribat l’AcPpJ ens ha de fer valents davant les circumstàncies econòmiques.
Gràcies a les noves tecnologies de la informació, l’associació ha consolidat ser la referència per a les i
els professionals de les polítiques de joventut que treballen a Catalunya i s’ha posicionat al capdavant
d’Europa en informació relacionada en professionals i polítiques de joventut que es publica a través de
les xarxes Facebook i Twitter. Aquí també podem comprovar els números. La sèrie de cursos Les
Polítiques de Joventut Avui a nivell nacional, barceloní i aquest 2011, lleidatà i tarragoní, han reforçat
els vincles amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB) consolidant un reconeixement a la tasca de l’AcPpJ dins de l’associacionisme juvenil.
Igualment ha passat amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) o el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), del qual amb aquest últim hem intensificat
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les relacions durant aquest 2010 i que un conveni de col·laboració que es firmarà el 2011 segellarà les
nostres compromisos.
L’AcPpJ, continuarà oferint-vos els serveis com la borsa de treball, assessoria laboral, els avantatges,
la formació, les publicacions, el butlletí setmanal de notícies i ofertes, l’atenció personaltzada... però
ara més que mai, requereix del vostre compromís i la vostra implicació i participació en les decissions i
accions que es duen i es duran a terme. Cal que lluitem plegats i és per això que una vegada més us
recordem que l’AcPpJ sempre té les portes obertes a les vostres propostes. L’AcPpJ sou vosaltres.
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BALANÇ ECONÒMIC 2010
COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS
Ingressos formació
Ingressos quotes
Devolucions
Interessos bancaris
Remanent 2009

255,00
4.780,00
-160,84
1,82
-688,95

Subvencions
Conveni Aj. Barcelona
Conveni Secretaria de Joventut
Subvenció Secretaria de Joventut
Servei del Voluntariat Europeu

4.000,00
16.222,50
2.500,00
4.100,00

TOTAL

31.009,05 €

DESPESES
Directes
Retribució recursos humans
Seguretat social
Indirectes
Serveis empreses
Servei del Voluntariat Europeu
Assessorament fiscal comptable
Assessorament laboral
Serveis de professionals autònoms
Serveis bancaris
Hospedatge + domini Internet
Telèfon mòbil
Dietes, allotjaments i transport
Material oficina
IVA no deduïble

10.666,56
3.530,64
7.831,13
4.100,00
1.053,20
518,88
2.918,64
10,53
137,00
67,20
100,40
400,82
944,34

TOTAL

32.279,34

RESULTAT COMPTABLE

- 1.270,29 €
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COMPTE DE TRESORERIA
COBRAMENTS
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers
Cobraments rebuts quotes socis (1)
Cobrament inscripció Cursos
Cobrament conveni Secretaria (2010)
Cobrament subvenció Diputació (2009)
Cobrament conveni Aj. Barcelona (2009)
Cobrament subvenció Secretaria 2009
Cobrament Voluntariat Europeu
Interessos Bancaris
Devolució Del Is Exercici 2009
TOTAL:

2.436,27
2.380,00
285,00
16.222,50
9.200,00
9.200,00
2.000,00
4.100,00
0,06
1,76
45.825,59

PAGAMENTS
Efectiu per despeses (caixa)
Devolució quotes socis
Pagaments a proveïdors
Pagament Voluntariat Europeu
Despeses de personal
Despeses de la S.Social
Comissions bancàries
Pagament impostos
TOTAL
LIQUIDITAT 31-12-10

660,00
160,84
17.146,77
4.100,00
9.860,52
4.574,96
13,64
3.243,36
39.760,09
6.065,50 €
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DADES BÀSIQUES I ACTUALITZADES DE L’AcPpJ
Local de gestió
Fins a mitjans d’abril de 2010 i com a mesura provisional, la seu de l’AcPpJ es va ubicar dins l’edifici
de la Secretaria de Joventut (C/Calàbria 147 de Barcelona). La raó d’aquest trasllat, des del 26
d’octubre del 2009, fou perquè s’estava rehabilitant l’actual seu. Ara, la seu de l’AcPpJ torna a ser al
seu lloc original amb un espai completament reformat.
Arrel de l’acord amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya disposem, des del
desembre de 2006, d’una seu en el local que té aquesta institució al carrer Calàbria núm. 120 de
Barcelona. Disposem de dues taules de treball, dos ordinadors (un propi de l’entitat i un cedit per la
Generalitat), una impressora (cedida per la Generalitat), una línea fixa de telèfon, connexió a internet i
mobiliari per a l’arxiu de l’entitat.
L’AcPpJ ja disposa, gràcies al Pla renove del Departament d’Acció Social de la Generalitat de
Catalunya, del nou equip informàtic que té cedit per part de la Generalitat.
Les dades de contacte actuals són:
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
c/ Calàbria 120 baixos 08015 Barcelona Telf: 934 240 881
info@joventut.info www.joventut.info
La temporada 2010 / 2011 els horaris d’atenció al públic a la seu són els següents:



Matins: Dilluns, Dimecres i Divendres de 10:00 a 14:00h
Tarda: Dimarts i Dijous de 15:00 a 19:00h

A banda d’aquestes dades, l’AcPpJ ha continuat tenint contractat un número de telèfon mòbil per a la
informació i atenció als alumnes del Curs de Polítiques de Joventut, el 677537871. Aquest telèfon ha
estat en ús d’un dels coordinadors del curs, Manuel Cortés. A inicis del 2010 s’ha donat de baixa en
motiu de la suspensió del curs.

Recursos humans
Durant l’any 2010 Pep Guasch ha treballat per la gestió i el desenvolupament de l’AcPpJ com a tècnic
alliberat de l’entitat. El seu contracte continua sent de mitja jornada amb 20 hores setmanals.
L’AcPpJ també ha contractat diversos professionals autònoms que han participat en els Cursos Les
Polítiques de Joventut Avui i Les Polítiques de Joventut avui a Barcelona.
El tècnic alliberat ha assumit, durant el 2010, els encàrrecs de gestió de la Junta Directiva. D'aquesta
manera s’ha assegurat que els serveis bàsics de l'entitat s’hagin mantingut al dia i a ple rendiment amb
independència de la dedicació que hi puguin destinar els membres de la junta i altres socis de l’entitat,
sempre de forma voluntària. Cal aclarir, malgrat tot, que tots els projectes que desenvolupa l'entitat
estan sota la direcció de la junta.
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Socis
L’AcPpJ finalitza l’any amb 118 socis al corrent de pagament i 6 baixes. Al llarg del 2010 s’han
incorporat 3 sòcies/socis nous. La decissió de no organitzar més el Curs d’Especialització en Polítiques
Locals de Joventut, anterior i principal font d’entrada de nous socis, ha estat una de les causes
d’aquesta petita davallada en el número total d’associats (121 al 2009).
La relació de sòcies i socis es la següent:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona
Comarques de Lleida
Comarques de Girona

67
27
11
8
5

56,77%
22,88%
9,32%
6,77%
4,23%

Assemblea i junta directiva
El dissabte 10 d’abril de 2010 va tenir lloc a Cornellà de Llobregat l a VI Assemblea General Ordinària de
l’AcPpJ. En aquesta Assemblea s’aprovaren les actes efectuades en el 2009 (l’extraordinària i
l’ordinària), així com l’informe de gestió del 2009 i el projecte per al 2010 “Nous horitzons, nous reptes”.
Els actuals membres de la junta i els grups de treball actius són:
Presidenta: Marta Bravo
Vicepresident: Carles Viñas
Tresorer: Manuel Cortés
Secretaria: Núria Vallès
Vocals: Emilia Corona, Toni Martí, Mario Granados, Mireia Mora, Francesc Guirró, Bea Garcia
GRUP DE TREBALL SOBRE FORMACIÓ – GREF
Núria Vallés
Marta Ortoneda
Marta Bravo
Carles Viñas
Manuel Cortés
GRUP DE TREBALL PER AL TERRITORI / SOCIS
Toni Martí
Francesc Guirró
Emilia Corona
GRUP DE TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Manuel Cortés
COL·LABORACIONS CNJC-CJB-CEESC
Mario Granados
Manuel Cortés
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SOCIS
Borsa Laboral
Vivim temps de crisi i el servei de la borsa laboral ho ha notat ja que s’han publicat 26 ofertes menys
que el 2009 arribant a un total de 76 ofertes de feina, la màjoria procedents de les comarques de
Barcelona i dins del sector públic. L’AcPpJ manté contactes i es serveix de diverses fonts del territori
català per detectar les ofertes. Aquest servei s’adreça exclusivament a sòcies i socis de l’AcPpJ i es
troba dins l’intranet de la web de l’associació. Les ofertes es publiquen quasi a l’instant i es fa un
recordatori d’aquestes a cada butlletí informatiu AcPpJ.

Avantatges
Essent coneixedors que una de les principals necessitats dels professionals de les polítiques de
joventut és la formació constant pel reciclatge, hem seguit oferint als nostres socis descomptes i
avantatges en cursos i seminaris formatius que ofereixen les institucions amb qui cooperem en
diversos projectes (COLPIS, CEESC, CNJC...). També hi han hagut descomptes als cursos d’aquest
passat estiu que han ofert les Escoles d’Estiu de Cultura Popula Festcat.
A més, duranty el 2010 s’ha ofert gratuitament la inscripció als Cursos Les Polítiques de Joventut Avui i
també, la segona publicació AcPpJ, l’Informe del Cens de Professionals de les Polítiques de Joventut
2008.

Assesoria Laboral i Social
L’any 2007 es va iniciar el servei d’assessorament laboral i social per a socis de l’entitat. En el informe
de gestió del mateix any ja vam anunciar que, tot i que les valoracions que se n'han fet són positives,
de moment no s’ha comptat amb un nombre rellevant d'usuaris. La tònica es va mantenir durant el
2008, 2009 i el passat 2010. Un ús positiu però escàs. Concretament durant l’any 2010, han demanat
aquest tipus de servei, 2 socis. Un menys que el 2009.

Mapa de sòcies i socis AcPpJ
Aquest espai que es va estrenar el 2009 és una eina més per les i els socis de la nostra entitat.
Gràcies a Google Maps es va crear un mapa on es pot localitzar el lloc de residència de totes les i els
professionals de les polítiques de joventut associats a l’AcPpJ. Ajuda a localitzar els membres de
l’entitat i conèixer de primera mà el seu creixement.
S’està estudiant la manera com aprofitar més aquest servei i poder, amb previ consentiment del soci,
afegir dades professionals per a que aquest sigui de més utilitat i serveixi per establir vincles entre ells.
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Procès de consulta AcPpJ sobre el nivell formatiu dels PJ
Antecedents
¿Cal exigir sempre una diplomatura/grau 1 a un professional de joventut? Aquest ha estat un dels grans
debats de l’AcPpJ de cara a la dignificació dels professionals de les polítiques de joventut.
El grup de treball de Formació de l’AcPpJ va convenir en un primer moment la necessitat d’exigir, com
a mínim, una diplomatura/grau a tots els professionals de les polítiques de joventut. A partir d’aquí va
iniciar-se un procés per compartir i socialitzar aquest plantejament inicial a tots els socis/es, així com a
la resta d’agents implicats (administracions, entitats, col·legis professionals, etc.), per tal de detectar
consensos i dissensos, i poder arribar així a un posicionament el màxim de compartit possible.

El procés de consulta
En el marc d’aquest procés, es va realitzar al llarg del mes de març del 2010, una consulta a tots els
socis/es de l’AcPpJ per tal que manifestessin la seva opinió en relació al nivell mínim de formació. Tot i
ser conscients que es tracta d’una qüestió complexa i que requereix de molts matisos, es va optar per
simplificar la formulació i anar directament a l’arrel de la qüestió. Així doncs, es plantejà una pregunta
amb 3 possibles respostes tancades, i la possibilitat d’afegir-hi comentaris a banda. La formulació fou
la següent:
“Quin és el nivell acadèmic mínim exigible a un/a professional de les polítiques de joventut?”
Resposta a) Titulació mínima de diplomat/graduat o equivalent en ciències socials per a tots/es
els professionals.
Resposta b) Titulació mínima de diplomat/graduat o equivalent en ciències socials als
responsables dels equips de joventut, així com en tots aquells casos que es tracti d’un equip
unipersonal.
Resposta c) Titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Del total de les 43 respostes obtingudes, 17 d’aquestes (un 39%) apostaren per l’opció “a”, 22 (un
52%) per l’opció “b”, i 4 (9%) per l’opció “c”. El resultat fou:

1

Utilitzem simultàniament els termes “diplomatura” i “grau” per considerar els dos sistemes d’educació superior
avui vigents.
11

Resultat consulta socis/es
9%

Diplomatura/grau
tothom

39%

Diplomatura/grau
caps i equips
unipersonals

Cicle formatiu grau
superior

52%

Del total de respostes obtingudes, un 30% d’aquestes anaven acompanyades de comentaris que, en la
majoria de casos, pretenien matisar i/o aclarir l’opció escollida. Podem classificar les aportacions
segons:
‐
‐

La necessitat de complementar la formació reglada (sigui CFGS o diplomatura/grau) amb
formació específica en polítiques de joventut.
La consideració d’altres possibilitats compatibles i complementaries amb les opcions
proposades, per exemple:
o Llicenciats per càrrecs de comandament superior, o
o Cicles formatius per tasques de suport a la dinamització i a la informació juvenil.

Altres temes paral·lels sorgits als comentaris tenen a veure amb:
‐
‐

‐
‐

La necessitat de clarificar que quan parlem de professionals de les polítiques de joventut ho
fem per tots i totes les professionals: els de l’administració, els del món associatiu i els de les
empreses i fundacions privades.
La dimensió del territori on intervenir (barri, poble, ciutat, comarca...) pot determinar la
composició de l’equip professional, però no el nivell mínim de formació d’aquest, que ha ser
vàlid per a tots els professionals d’arreu del territori. El mateix passa amb la dedicació (horari
partits, complets, etc.) o bé amb el tipus de contracte (temporals, indefinits, etc.), on tothom ha
de ser considerat de la mateixa manera en tant que professionals de les polítiques de joventut,
amb independència del lloc, de l’ens contractant o de la temporalitat/horari, etc.
La conveniència de -un cop determinat el nivell mínim de formació-, obrir un procés d’habilitació
professional per totes aquelles persones que, gaudint d’anys d’experiència en les polítiques de
joventut no tinguin la formació mínima requerida.
La necessitat d’acotar i limitar la formació reglada requerida a l’àmbit de les sempre ciències
socials (exceptuant els tècnics assessors especialistes, per exemple, d’habitatge, treball o
salut).
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El posicionament final
L’objectiu d’aquesta consulta era situar el punt de partida mínim, és a dir, marcar la línia vermella de la
formació mínima exigible a qualsevol professional de les polítiques de joventut.
Els resultats de la consulta als socis/es han estat vinculants per la presa de decisió de l’AcPpJ, sent
aquesta:
9 Exigir com a mínim una diplomatura/graduat sempre que es tracti d’un equip unipersonal.
9 Exigir com a mínim una diplomatura/graduat al/a la responsable de l’equip de joventut. Això
no exclou que altres professionals de l’equip puguin també ser diplomats/graduats.

Projecte participatiu AcPpJ
Al maig del 2010, l’AcPpJ va fer entrega a la Secretaria de Participació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, d’un pla de participació i millora del funcionament democràtic de l’entitat, a
ra´´o de la convocatòria de subvencions destinades a associacions per promoure la realització de
plans de participació que la mateixa institució convoca cada any.
Sota el títol “Creix amb l’AcPpJ”, el projecte continuava amb una de les línies que la junta actual
s’havia proposat: creixèr en la participació interna de l’entitat. Fins al moment s’ha incorporat diversos
mecanismes i s’han realitzat accions buscant aquest objectiu: la consulta als socis sobre la formació
mínima que hauríen de tenir totes i tots els professionals de joventut amb una participació de més d’un
40% dels associats, la nova secció a la web titulada “el reportatge del soci”, on qualsevol sòcia o soci
pot enviar el seu article sobre algun tema relacionat amb les politiques de joventut o els seus
professionals, les reunions de junta ofertes a sòcies i socis… Un pla i pressupost per tirar-lo endavant,
semblaven essencials i claus per mantindre en bona salut l’entitat.
La finalitat del pla era la de promoure i millorar la participació interna de l’AcPpJ i poder així, prendre
decissions més democràtiques en el si de l’entitat. I la seva metodologia s’estructurava en quatre eixos
o línies:
•

Accions presencials: antenes del territori

•

Accions virtuals: renovació dels continguts web i adequació 2.0

•

Resultats visibles: comunicats públics, reportatges i recomanacions del soci

•

Activitats a tot el territori català: presentació de publicacions AcPpJ i organització del Curs “Les
Polítiques de Joventut Avui”

Encara que finalment la subvenció al Pla és va desestimar per la Secretaria, dos dels quatre punts es
portaràn durant el 2011 gràcies a altres fonts de finançament: La renovació de la web i nous continguts
es presentarà a l’Assemblea del 9 d’abril del 2011 i el Curs de les Polítiques de Joventut Avui es
realitzarà a Lleida i Tarragona entre el 28 de març i el 14 d’abril del 2011.
Si es vol revisar el projecte, podeu contactar amb el tècnic de l’entitat a través del correu electrònic o per telèfon dins dels horaris
d’atenció al públic. Us farem arribar una còpia.
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COMUNICACIÓ
Web - Notícies
Durant el 2010 hem consolidat una de les nostres apostes estratègiques: la comunicació de l’entitat i
l’entitat com a mitjà informatiu de les notícies relacionades en les Polítiques de Joventut i les i els
joves. S’ha millorat la navegabilitat de la web i hem continuat oferint notícies a travès d’aquesta,
actualitzant-la cada setmana i enviant el nostre butlletí per correu electrònic cada divendres. Aquest
servei és molt ben valorat pels socis i de resultats positius. Les noves seccions amb continguts com
“La/El professional del mes”, “Publicacions AcPpJ”, “Avantatges AcPpJ” o “El mapa de sòcies i socis
AcPpJ” es reafirmen i enguany hem crescut el doble en nombre de visites i visitants. Més de 110.000
vistes demostren que actualment la web de l’entitat està en plena forma i s’ha plantejat una renovació
del portal a Internet per a adequar-lo a les noves xarxes socials i a la participació 2.0. Aquest augment
espectacular es degut en gran mesura per el bon funcionament de l’AcPpJ al 2.0 (llegiu el següent
capítol) i els enllaços i difusió que això comporta.
Diàriament s’han actualitzat les notícies enllaçades en els perfils d’aquestes dues xarxes. També som
en les primeres posicions dels buscadors més importants de la xarxa : Google, Yahoo i Lycos.
Nombre de visites totals any 2009 : 49337
Novembre 2010
Desembre 2010

Mitjana de visites al dia
506
278

Total de visites al mes
15.184
8.645

Total visitants al mes
1.656
1.392

Nombre de visites totals any 2010: 111.214
Mitjana de visites al dia : 320,25
Mitjana de visites al mes : 8.202
Mitjana de visitants al dia : 41
Mitjana de visitants el mes : 1.271
Dins de les notícies publicades a la web destaquen les que giren entorn de les polítiques de joventut,
de les institucions i entitats que les impulsen, associacions que hi intervenen, així com altres
relacionades amb la mateixa entitat i les seves activitats.
Nombre de notícies publicades any 2010 : 68

AcPpJ 2.0
Aquests darrers dos anys l’AcPpJ ha fet una gran aposta en l’ús de les xarxes socials 2.0 i de
l’extraordinàri efecte que aquestes eines tenen per la difusió i la interactuacció amb les i els internautes
i també, amb les sòcies i socis que utilitzen aquest tipus de serveis 2.0. En aquesta memòria i per
primera vegada, hem volgut ressaltar en un capítol especial i també perquè les circumstàncies i els
èxits s’ho mereixen, l’evolució i l’estratègia que l’entitat segueix a travès del 2.0. Abans d’especificar
cada eina cal puntualitzar que l’AcPpJ s’ha decidit fins al moment d’aparèixer i utilitzar la xarxa social
Facebook i el servei de microblogging Twitter per ser les dues plataformes més populars i perquè el
volum de feina que comporta la seva actualització i gestió poden ser assumibles pel tècnic de l’entitat.
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En un futur no es descarta que l’AcPpJ utilitzi una altre sistema del tipus Flickr, lloc web per organitzar
fotografies que serviria com a dipòsit de fotos de les activitats i accions de l’entitat.
A principis del 2009 es va crear un perfil personal a Facebook de l’entitat que a finals del 2010 ja
comptava amb més de 3.200 “amics”. Aquest s’anomena Acppj Catalunya. També es va creure oportú
obrir un altre compte però com a grup i sota el nom de: Amigues i amics de l’Associació Catalana de
Professionals de Joventut-AcPpJ. Més endavant, a finals de juny de 2009, s’entrava a Twitter amb el
compte AcPpJ.
L’idioma preferent i de comunicació de l’entitat tan a Facebook com a Twitter és el català, encara que
no es renuncia a publicar notícies o interactuar en castellà, anglès o alemany.
Cal destacar també que els fruits d’aquesta aposta ja han arribat. Aquest 2010 l’AcPpJ s’ha consolidat
al 2.0 i després de ser pioners en l’àmbit de les polítiques de joventut en utilitzar aquestes eines i la
primera associació de professionals de joventut a Europa a entrar dins de Facebook i Twitter, l’AcPpJ
2.0 actualment és una font fiable d’informació en referència a les i els joves, els i les professionals i les
polítiques de joventut que ja combrega més de 4.000 interessades / interessats en l’entitat. Aquest èxit
s’ha reproduit en el creixement espectacular de visites a la web de l’entitat de més del doble respecte
el 2009, superant les 111.000 visites i arriban a la mitja de 320 visites diaries. L’èxit també s’ha vist
reflexat en el reconeixement de la tasca 2.0 de l’entitat en diversos fòrums i taules rodones entorn
aquest món fins al punt de que hem estat convidats a participar el proper 29 d’abril del 2011 a la taula
rodona de les II Jornades Barcelonès Jove en Xarxa: Web 2.0, joves i serveis de joventut.
Facebook AcPpJ:
Nom: Acppj Catalunya
Tipus: perfil personal a Facebook
Objectius:
•
•
•
•

Difondre l’AcPpJ: què és? que fa? serveis que ofereix? Informació general de l’entitat.
Fer difusió de les activitats i accions de l’AcPpJ.
Comunicar i informar esporàdicament sobre notícies, opinions o temes relacionats amb els
Professionals, les Polítiques de Joventut o les i els joves.
Interactuar amb les amigues i amics (interessats en l’entitat).

Amigues/amics: 3.231 (31/12/10)
Observacions:
Quan es va crear el compte, es va buscar possibles interessats/des en l’entitat i la seva activitat, dins
la xarxa social Facebook, i es van formular quasi 1.000 sol·licituds d’amistat. Desprès del primer mes,
ja no se’n va enviar més i se’n va començar a rebre fins arribar en dos anys a la xifra de 3.231
amistats.

15

Nom: Amigues i amics de l'Associació de Professionals en Joventut - AcPpJ
Tipus: grup a Facebook
Objectius:
•
•
•

Difondre només les activitats i les accions de l’entitat a sòcies, socis i persones més
interessades.
Interactuar amb les amigues i amics (interessats en l’entitat).
Informar i resumir a cada trimestre, a través d’un missatge directe, de les activitats de l’entitat.

Membres: 1.200 (31/12/10)
Observacions:
Desprès del perfil personal, es va crear paral·lelament el grup d’amigues i amics de l’AcPpJ amb una
doble intenció: la d’informar i comunicar directament als més interessats (i també a les sòcies i socis
amb Facebook) de les activitats i accions de l’associació. Cada trimestre, es convida a noves amigues
o amics del perfil personal de l’AcPpJ a que formin part del grup. D’aquesta manera podem entreveure
que qui accepta, està més interessat en les nostres activitats. Es per aquest motiu que aquest canal
2.0 només tracta de notícies, accions, activitats i altres afers de l’AcPpJ. Cada trimestre també s’envia
un missatge privat a tots els membres i es fa un breu resum de l’estat de l’associació.
Twitter AcPpJ:
El 29 de juny del 2009 es va obrir un compte propi de l’AcPpJ a Twitter. Aquest popular servei de
microblogging que permet enviar i llegir microentrades de text d’una longitut máxima de 140 caracters
(tweets), serveix a l’associació per informar les 24h sobre notícies relacionades amb les/els
Professionals, les Polítiques de Joventut i les/els Joves a més de les pròpies de l’entitat. És obert a
tothom amb compte a twitter i és pioner en informació relacionada en les Polítiques de Joventut a nivell
català, espanyol i europeu.
Nom del compte: AcPpJ
Objectius:
•
•
•
•

Difondre notícies relacionades amb les/els Professionals, les Polítiques de Joventut i les/els
Joves.
Interactuar i respondre a les consultes de les seguidores i seguidors.
Informar i promoure de les novetats i notícies de l’AcPpJ: cursos, publicacions, accions...
Ser una eina de contacte directe amb l’AcPpJ.

Seguidores/seguidors: 435 Seguits: 332 (31/12/10) Llistat: a 30 llistes
Observacions:
El compte twitter de l’AcPpJ ja és un referent. La única font d’informació que tracta exclusivament
notícies sobre Polítiques de Joventut i és troba a 30 llistes especialitzades. És actiu i a través
d’aplicacions com Twitterfeed, el compte de l’AcPpJ s’actualitza les 24h. Twitterfeed es connecta
automàticament a les sortides RSS de pàgines web o blocs i tradueix en tweet (missatge per Twitter)
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qualsevol article nou que es publica. Actualment l’aplicació està connectada amb la plana web de
l’AcPpJ i la de la Direcció General de Joventut. En un futur es preveu connectar-se a altres webs
d’interès per les i els professionals.
Hem creat també dues llistes pròpies per a poder seguir des d’un mateix Timeline (pantalla on
apareixen els tweets), per un costat, totes les notícies que emeten els comptes relacionats en
polítiques de joventut o joves i per un altre, seguir el que comenten les socies i socis de l’AcPpJ amb
compte Twitter.

La/El Professional del mes
La secció “La / El professional del mes” es va presentar al 2009 i a continuat amb un excel·lent èxit
d’acollida aquest 2010. La intenció continua sent la mateixa: presentar una o un professional de
joventut del territori català cada dos mesos amb l’objectiu de que l’espai dignifiqui i premii la feina de
diferents professionals de joventut. Una secció pionera que pretén donar llum i veu a les / els nostres
professionals.
Professionals del mes del 2010:
•

Novembre- Desembre: Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

•

Setembre-Octubre 10: Joan Gelabert Àvila, Dinamitzador Juvenil de l'Ajuntament d'Olot

•

Juny-Juliol 10: Anna Gallart i Capdevila, Tècnica de Joventut al Consell Comarcal de l’Alt Urgell

•

Abril-Maig 10: Laia Pajuelo Sans, Presidenta i coordinadora de l'equip de treball de Joves per
la Igualtat i la Solidaritat (JIS)

•

Desembre 09-Gener 10: Georgina López Félix, Tècnica de Joventut a l’Ajuntament de
Tarragona

El reportatge del soci
Aquesta és una nova secció creada a principis del 2010 i la construeixen les sòcies i sòcies de l'AcPpJ
a travès de reportatges pròpis sobre activitats relacionades en les Polítiques i les/els Professionals de
Joventut.
Els reportatges i els seus socis col·laboradors han estat:
•

IV Jornades Comarcals de Joventut del Baix Llobregat
Per Manolo Cortés i Lorena Vicioso

•

Jornada Joves Equipaments i Espai Públic
Per Carles Vila Mumbrú

•

Jornada I les drogues, què? recursos i estratègies per treballar amb joves
Per Belen Rodríguez
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•

Congreso Internacional Jóvenes Construyendo Mundos. Madrid 14 i 15 d'octubre
Per Mario Granados

•

Fòrum Internacional en Innovació i Emancipació en Polítiques de Joventut
Per Joan Recasens

Visita a l’AcPpJ d’una delegació de joventut romanesa
El passat 24 de novembre del 2010, l’AcPpJ va rebre a la seva seu un grup d’experts de Romania que
estan treballant en un projecte per millorar les Polítiques de Joventut del seu país. Carles Viñas,
vicepresident de l’AcPpJ i Pep Guasch, tècnic de l’entitat, van acollir als sis experts romanesos
acompanyats per Xavier Castellana, Director de serveis de l’Agència Catalana de la Joventut i Montse
Perals, Directora de l’Observatori Català de la Joventut. El projecte, amb el cofinançament de la Unió
Europea i el Govern Romanès i executat per l’Autoritat Nacional de Joventut i Esports, la Convenció
d’Associacions Juvenils de Romania i Schultz Consulting, pretén millorar el nivell competitiu dels
professionals en l’àmbit de la Joventut a Romania.
La primera fase d’aquest projecte suposa la visita a països de la Unió Europea amb experiència en
temes de joventut i implementació de polítiques de joventut, per tal de recollir i documentar-se per
desprès marcar unes pautes rellevants per al disseny dels perfils professionals en les polítiques de
joventut de Romania.
Els sis experts i membres de diferents institucions i entitats de Romania, Iulian Dascalu, Mugurel Stan,
Veronica Stefan, Corina Cojocaru, Valentina Alexandrescu i Narcis Munteanu, es van interessar per
com es desenvolupen al nostre país: la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil i l’Observatori
Català de la Joventut són alguns dels espais que van visitat entre el dimecres 24 i dijous 25 de
novembre. Entre aquests dos dies van fer-se un buit a la seva agenda per entrevistar-se amb l’AcPpJ.
Durant la reunió de quasi més de dues hores es va parlar de tot el que engloba l’AcPpJ. Des d’explicar
qui som i que fem, fins al posicionament de l’entitat sobre diversos temes: formació mínima que cal
exigir-li als professionals de joventut, la Llei de Polítiques de Joventut, la formació bàsica i
especialitzada que ofereix la Secretaria...
També es va parlar sobre els perfils, l’Informe del Cens i la radiografia dels professionals de joventut
catalans que n’ha sorgit desprès de l’estudi realitzat per l’AcPpJ. Juntament amb la formació dels
professionals de joventut, aquests punts foren els que van despertar més interès entre els experts.
Satisfets de la reunió i desprès d’intercanviar els contactes respectius, Carles Viñas en representació
de l’AcPpJ, va repartir uns exemplars de les dues publicacions editades per l’entitat als sis membres
de la delegació romanesa.
A l’Annex podreu trobar algunes fotos d’aquest encontre.

Relacions externes
Durant el 2010 l’AcPpJ ha continuat treballant pel reconeixement de l’entitat com a agent expert i de
consulta imprescindible en tots els àmbits que afectin a les polítiques de joventut. Hem seguit treballant
amb les administracions públiques amb qui ja teniem relacions, i hem consolidat les nostres relacions
de col·laboració amb el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC) i el Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS) i hem renovat els nostres convenis respectius D’altra banda,
l’AcPpJ es entitat col·laboradora amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i s’ha
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reforçat el nostre vincle ja que durant l’abril i el maig del 2010 es va celebrar el Curs “Les Polítiques de
Joventut Avui” en col·laboració i coordinació amb el Consell, cedint les seves instal·lacions i compartint
les dessicions sobre el professorat i linies del curs. El 2010 també ha estat l’any en que s’han
intensificat les relacions amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) a raó de la celebració
d’aquest mateix Curs al desembre de 2010, a l’Espai Jove La Fontana. Aquest es centrava, aquest cap
al teixit associatiu juvenil de Barcelona.
Les relacions amb la Xarxa Estatal s’han mantingut aquest 2010, encara que no s’ha programat cap
trobada ni reunió. Tanmateix, es va convidar a totes i tots els membres de la Xarxa a la presentació de
la segona publicació de l’AcPpJ, l’Informe del Cens, i s’ha enviat el llibre a tots aquells que l’han
sol·licitat, amb previ avís. Cap membre de la resta de l’Estat va poder venir i es van enviar un total de
12 llibres.
Per un altre costat, l’AcPpJ ha col·laborat per segon any consecutiu amb les Escoles d’Estiu de Cultura
Popula Festcat, aportant-hi difusió dels seus cursos i rebent descomptes per a les i els nostres socis.
També hem tingut el primer contacte amb Omnium Cultural a raó de la manifestació del 10 de Juliol i
amb Unescocat pel procès de participatiu per valorar l’ampliació del dret a vot als 16 anys.
I per acabar, l’AcPpJ ha consolidat la seva relació amb Europa i l’Acció 2.1 del Programa Youth in
Action de la Comissió Europea. Des de l’any passat i fins al 2013, l’AcPpJ és una entitat d’acollida del
Servei de Voluntariat Europeu.

Pol-J
Pol-J és un projecte proposat a l’Oficina del Pla Jove per renovar el conveni de l’AcPpJ amb la
Diputació de Barcelona i que finalment fou desestimat per qüestions econòmiques.
Des de l’AcPpJ es va creure oportú presentar un projecte que donès un impuls més cap a la
naturalització i dignificació del ser professional de joventut, actor imprescindible i clau en la transició de
l’etapa de la vida de la persona més decisiva, conductor i especialista de les Polítiques de Joventut. Es
va apostar per un mitjà (web/magazine) que aportés unió i reflexió (encontres presencials i grups de
treball), que no mostrés només l’oportunitat de donar veu si no que també promoguès el cos
professional i les bones pràctiques. Un mitjà que ajudi, en definitiva, a construir les Polítiques de
Joventut i que sigui produït pels seus professionals.
Pol-J, és projecte interactiu i participatiu on les i els professionals de joventut de les comarques de
Barcelona són els protagonistes, productors, experts, col•laboradors i beneficiaris. Pol-J tindria
diversos formats: la web, el magazine quadrimestral i els respectius encontres/activitats presencials.
Pol-J seria una xarxa real i efectiva, on els professionals de les comarques de Barcelona poguèssin
nodrir-se de les experiències i exemples de treball dels seus propis companys, noves alternatives per a
poder dur a terme els seus projectes amb millors condicions i més qualitat al seu poble, ciutat, centre o
àrea de joventut. Informar-se de primera mà de les noves tendències, del que passa a la resta
d’Espanya i d’Europa en temes de polítiques de joventut, formacions per a professionals, activitats per
a joves ...
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Pol-J també comptava de diversos encontres o activitats presencials entre els col•laboradors del
projecte per discutir i tractar temes en concret, a més de presentar la publicació quadrimestral d’una
manera participativa i amb convidats especials per a l’ocasió.
A Pol-J es desenvoluparien els següents temes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reportatges sobre projectes / Entrevistes a Professionals sobre els àmbits d’intervenció de les
Polítiques de Joventut: Informació, Dinamització i oci, Promoció de l’associacionisme, Promoció
de la participació, Promoció del lleure educatiu, Promoció de la creació, Mobilitat en l’àmbit
internacional, Accés a l’ocupació, Accés a l’habitatge, Suport a l’ensenyament, Mobilitat local i
intermunicipal, Salut i hàbits saludables.
Reportatges sobre les Polítiques de Joventut a nivell Espanyol, Europeu i Internacional
Notícies AcPpJ i Oficina del Pla Jove
Entrevistes a Professionals (més personals i de contingut biogràfic)
Agenda (Formació, Activitats)*
Opinió (Experta i rebuda dels lectors/internautes)*
Cròniques d’activitats passades*
Reportatges sobre el funcionament d’equipaments interessants d’arreu.*
Recull fotogràfic sobre activitats relacionades amb els Professionals de les Polítiques de
Joventut*

Objectius i Finalitat de Pol-J
La finalitat del projecte de Pol-J era la de crear un punt de referència per a les Polítiques de Joventut i
alhora mitjà inèdit i útil per les i els Professionals de Joventut. Pol-J donaria veu, posaria exemples i
reflexaria l’experiència de les i els professionals que tenen relació amb les Polítiques de Joventut.
Entre els diferents objectius que es volien assolir a Pol-J, podríem distingir-los a trets generals:
•
•
•
•

Difondre la professió i les tasques de les i els Professionals de Joventut
Impulsar el valor de la professionalitat de les i els Professionals de Joventut
Millorar i fer més efectiva la relació entre les i els Professionals de Joventut de les comarques
de Barcelona
Aportar notorietat i importància a les Polítiques de Joventut

Si es vol revisar el projecte, podeu contactar amb el tècnic de l’entitat a través del correu electrònic o per telèfon dins dels horaris
d’atenció al públic. Us farem arribar una còpia.
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FORMACIÓ
Cursos Les Polítiques de Joventut Avui
L’experiència de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) en la
formació en Polítiques de Joventut amb quasi els mateixos anys que la seva fundació es pot
considerar si mes no, remarcable: 3 anys realitzant el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut (2007,2008, 2009) i un any amb els Cursos “Les Polítiques de Joventut Avui” i “Les Polítiques
de Joventut Avui a Barcelona” (2010) a més de col•laborar estretament amb la Secretaria de Joventut
en un model formatiu per als professionals en joventut de cara al curs 2010-2011.
Aquest primer any dels Cursos “Les Politiques de Joventut Avui” ha estat un èxit de participació amb
un total de 68 inscripcions, la gran majoria provinents del teixit associatiu juvenil. Arrel d’aquest èxit i
de diversos contactes amb entitats que aglutinen associacions juvenils així com amb diverses
administracions d’arreu del territori català i de Barcelona en el cas del segon curs, hem tornat a
detectar i ens hem convençut des de l’AcPpJ d’una important necessitat d’explicar al teixit associatiu
juvenil què són les polítiques de joventut, quin marc d’actuació tenen i quins rols poden realitzar les
entitats juvenils en aquestes, etc.
Amb tot això, des de l’AcPpJ amb la col•laboració del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) proposarà per segon any consecutiu, realitzar
durant el 2011 el Curs Les Polítiques de Joventut Avui a les ciutats de Lleida i Tarragona i repetir a la
ciutat de Barcelona.
Aquests cursos han estat possibles gràcies al suport de la Secretaria de Joventut i l’Ajuntament de
Barcelona.
A l’Annèx hi podeu trobar l’Informe del Curs de les Polítiques de Joventut Avui 2010.

Formació Bàsica en Polítiques de Joventut
La junta directiva de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) va
decidir suspendre una nova edició per al 2010 del Curs d ’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut i redifinir l’estratègia formativa per als Professionals de Joventut conjuntament amb la
Secretaria de Joventut
Un dels objectius principals de l’AcPpJ és vetllar per què els professionals de les Polítiques de
Joventut tinguin accés a una formació digna i eficaç. Per tal d’assolir aquest objectiu des de l’AcPpJ
considerem que són les institucions competents en Polítiques de Joventut les que tenen la
responsabilitat de donar resposta a aquesta necessitat formativa existent al nostre país. És per això,
que, després de diverses reunions amb la Secretaria de Joventut, es va acordar treballar conjuntament
per tal d’oferir un nou model formatiu, de qualitat i d’accés a tots els professionals de l’àmbit. Aquesta
nova proposta de formació ja està en marxa i al 5 d’octubre del 2010 es va inaugurar els primers
Cursos de Formació Bàsica en Polítiques de Joventut.
S’han realitzat contactes i reunions amb l’Observatori Català de la Joventut i s’ha entregat el
posicionament de l’AcPpJ en temes de disseny i implementació del nou Curs. Gràcies a l’experiència
adquirida al Curs de l’AcPpJ, aquest posicionament va aconsellar que siguin els mateixos
professionals de joventut els responsables de realitzar algunes de les classes, sobre el número
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d’alumnes per aula, la visita a equipaments juvenils, les tutories personals i de grup... . Paral·lelament,
el tècnic de l’AcPpJ ha fet seguiment dels continguts formatius que s’han treballat juntament amb
diferents membres de la Secretaria de Joventut.
Resumint, els Cursos de Formació Bàsica en Polítiques de Joventut consten de tres mòduls:
1er Mòdul Troncal Realitat Juvenil i Polítiques de Joventut
2on Mòdul Especialitzat I. Planificació, Gestió i Coordinació en les Polítiques de Joventut
3er Mòdul Especialitzat II. Dinamització, Orientació i Informació Juvenil
A més, l’AcPpJ amb el vist-i-plau de la Secretaria de Joventut, va publicar a finals de juliol dues ofertes
laborals obertes i en exclusiva a totes i tots els socis en relació als segon i tercer mòduls
Especialitzats. L’AcPpJ va proposar quatre noms a la Secretaria de Joventut i aquesta es va decidir
per Clara Ferrer i Silvia Luque. Les dues professionals cobriràn les tutoritzacions d’aquests Mòduls
Especialitzats que organitza la, ara, Direcció General de Joventut i que es celebraran a partir d’aquest
any 2011.
A l’Annex hi consten aquestes dues ofertes laborals gràcies a la col·laboració de l’AcPpJ amb la Secretaria de Joventut per tal de
configurar i coordinar els primers Cursos de Formació Bàsica per a Professionals de les Polítiques de Joventut.

Consell Assessor del Màster Joventut i Societat i primer Seminari Joventut
i Societat
L’AcPpJ ha estat convidada a participar en el Consell Assessor del Màster Joventut i Societat que es
celebra a Girona, per tal de donar el seu parer juntament amb altres institucions del país. Al llarg de
2010 s’han realitzat dues reunions per tal de debatre sobre el curs. La primera d’elles, fou un espai de
presentació del curs, i en la segona d’elles es va debatre sobre els continguts.
La implicació en el màster també s’ha concretat amb la col·laboració en la difusió de les places de
pràctiques professionals, en la participació en algunes de les sessions formatives i de debat, així com
en l’elaboració del I Seminari Joventut i Societat que es va desenvolupar el 9 i 10 juny del 2010 també
a Girona. Marta Bravo, Presidenta de l’AcPpJ va participar en aquest Seminari.

Grup de Reflexió sobre la Formació dels PJ – GREF
ANTENCENTS 2008
L’any 2008 es crea el GREF, el Grup de Reflexió sobre la Formació dels Professionals de les
Polítiques de Joventut, grup que sorgeix a iniciativa de l’AcPpJ amb els membres de la comissió
assessora del curs de formació bàsica de l’AcPpJ i sumant-hi nous agents, sent aquests:
-

Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Consell Nacional de la joventut de Catalunya
Col•legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya
Col•legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
Universitat de Girona (en representació de totes les universitats catalanes promotores del Màster
interuniversitari en Joventut i Societat)
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
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OBJECTIUS I ACCIONS DEL GRUP
Els objectius són:
a) Posar en comú i compartir coneixement útil per a totes les parts sobre les necessitats formatives i
l'oferta existent,
b) Crear un marc d'actuació compartit en base a la unificació del llenguatge i dels criteris de
classificació (unificació del marc conceptual),
c) Crear un model teòric de formació, un punt de partida sobre el que cada institució generi l'oferta que
consideri oportuna,
d) Planificar conjuntament les accions formatives
D’aquests objectius generals plantejats inicialment se’n deriven com a mínim tres grans línies de
treball:
Intercanvi d’informació i coneixement sobre temes de formació i polítiques de joventut
- Llista de distribució
- Reunions semestrals
- Etc.
Coordinació d’actuacions i projectes per a la formació
- Estudi i creació d’una eina única de detecció de necessitats formatives/avaluació permanent
- Inclusió de crèdits sobre estudis i polítiques de joventut en determinats graus universitaris
- Edició d’una publicació/espai virtual conjunt
- Etc.
Reflexió conjunta com a generadora de propostes de millora per a la formació dels PPJ
- Realització d’un diagnòstic compartit de la situació
- Debat per a la creació d’un marc conceptual i teòric comú sobre la formació dels PPJ
- Debat sobre els diferents perfils dels PPJ
- Debat sobre les formacions professionalitzadores (CFGM/GS) i la formació dels PPJ
- Debat/explotació compartida dels resultats del cens
- Etc.
GREF 2010
Durant aquest 2010 no s’ha realitzat cap reunió amb els membres del GREF ja que s’ha considerat
oportú esperar per comprovar com evoluciona la Taula d’Interlocució per a la definició i regulació de
perfils professionals en joventut que organitza la ara Direcció General de Joventut. Els continguts que
es debaten són semblants als que es realitzaven al GREF i per tant, es va enviar una carta a tots els
seus membres explicant aquests motius i emplaçant o no les reunions per aquest proper 2011.
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DEFENSA
Llei de Polítiques de Joventut
L’AcPpJ aquest 2010 ha estat present en el procès d’aprovació de la Llei de Polítiques de Joventut.
Des del 9 de març quan és va aprovar el projecte i va superar el debat a la totalitat al Parlament fins al
22 de setembre, quan finalment es va aprovar la Llei.
L’AcPpJ, com a entitat única a Catalunya en defensa dels Professionals de les Polítiques de Joventut,
va ser convidada a comparèixer al Parlament per exposar la seva postura, crítica i puntualitzacions
sobre el text de la Llei. L’entitat s’ha mostrat en tot moment oberta a participar en la seva el·laboració i
ha mostrat el seu parer.
El 18 de maig, l’AcPpJ va comparèixer davant la Comissió de Benestar i Immigració per donar la seva
opinió i formular propostes sobre la Llei de Polítiques de Joventut. Desprès de l’aprovació en la seva
totalitat, els diferents grups parlamentaris van sol·licitat oficialment la compareixença d’algunes
administracions i entitats de rellevància per tal de recollir i incorporar propostes en el text final de la
Llei. Carles Viñas, el vicepresident, fou l’encarregat d’aportar la veu, les reclamacions i les
puntualitzacions de l’entitat.
L’AcPpJ va mostrar una actitud exigent davant del primer redactat de la Llei aprovat i va remarcar
primer que tot, una major consideració i relleu del paper de les i els professionals de joventut alhora de
construir, coordinar i executar les Polítiques de Joventut d’aquest país. L’associació creu que la Llei no
put eludir tampoc als professionals que treballen per o dins un àmbit privat.
L’AcPpJ va remarcar, malgrat s’arribi tard, de la importància de l’aprovació d’aquesta Llei però dóna un
toc d’atenció a altres aspectes del seu redactat com són la manca d’obligatorietat dels ens municipals i
de concreció del projecte damunt del territori pel que fa al número d’equipaments, de professionals,
etc.
Les aportacions de l’AcPpJ van aixecar l’interès i van ser molt ben rebudes per part dels grups
parlamentaris. Una vegada més, la substància de l’AcPpJ torna a ser clau, és necessària i es té en
compte per al procés i progrés de les Polítiques de Joventut.
Encara que l’aprovació de la Llei no hagi tingut molt ressò mediàtic, aquesta genera unes expectatives
inèdites per al futur de les Polítiques de Joventut a Catalunya. D’aquesta manera, es comença a
posicionar-se en algun lloc de major visibilitat i importància.
Tots els partits polítics sense excepció han recopnegut la tasca de les i els professionals de joventut i
van aprovar per unanimitat l’article que els reconeix i posa recursos al seu abast per tal que puguin dur
a terme la seva feina. A la vegada, la llei impulsarà la creació d’un Registre d’Equipaments i Serveis
Juvenils per conèixer els recursos públics de què disposa el país i decidir quins seran necessaris per
donar uns serveis adequats a la ciutadania jove.
El text regularà l’única competència exclusiva pendent de desplegament des de la recuperació de la
Generalitat. La Llei, que tindrà com a eixos centrals l’emancipació i la participació juvenil, establirà que
els poders públics han de fer polítiques específiques per a joves.
A l’Annex hi podreu trobar les aportacions a la Llei de l’AcPpJ
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Primera Taula d’Interlocució per a la definició i regulació de perfils
professionals en joventut
El 10 de setembre del 2010 es van reunir per primera vegada els membres de la Taula d’Interlocució
per a la definició i la regulació del perfil professional en joventut. És una Taula que ha estat
desenvolupada i creada per la Secrataria de Joventut i a on es debat sobre la figura del professional en
joventut, que desenvolupa les seves funcions de forma transversal incidint en el disseny, la
implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut i també dinamitza i orienta a les persones
joves.
El perfil del professional en joventut, que té una presència cada vegada major a l’Administració i al
sector serveis; necessita d’una regulació per la complexitat i diversitat de les seves funcions i per la
manca d’una formació específica. Aquesta no és la primera expariència a on s’intenta debatre i fer
propostes de regulació sobre el sector, sino que el GREF conduit per l’AcPpJ que abans ja hem fet
esment ja tenia aquestes intencions.
El procés de definició i regulació constarà de tres fases. Durant la primera es debatrà i concretarà
l’existència d’un o més perfils professionals per tal de definir-ne les funcions i competències. La segona
fase permetrà definir els itineraris formatius que requereix cada perfil. I finalment, una darrera fase
fixarà els mecanismes necessaris per regular la contractació d’aquests professionals per part de l’
Administració.
La Taula d’interlocució està integrada per les següents institucions:
- Gabinet tècnic del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
- Institut Català de Qualificacions Professionals del Departament d’ Educació de la Generalitat de
Catalunya
- Departament d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya
- Federació de Municipis de Catalunya
- Associació Catalana de Municipis
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
- Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
- Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya
- Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya
- Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
De moment, hi ha hagut aquesta única reunió i es preveu que al març del 2011 es celebri la segona.

Trobada del PNJCat 2010-2020
La Secretaria de Joventut va organitzar el dissabte 27 de febrer a Manresa, una Trobada per debatre
el Pla Nacional de Joventut 2010-2020
La Trobada de Manresa va servir per tancar un període de reflexió i de recollida de propostes a on hi
van participar uns 10.000 joves per a definir el nou Pla Nacional de Joventut.
Es tractava de fer el retorn de les aportacions rebudes i treballar en la redacció definitiva del nou text
per a la posterior aprovació al Parlament.

25

Carles Viñas, Vicepresident, i Pep Guasch Tàcnic de l’AcPpJ, van participar en aquesta Trobada
celebrada al Teatre Kursaal i altres espais de Manresa.

Carta a l'Ajuntament d'Odena
El 26 de juliol l'AcPpJ va adreçar una carta i un correu electrònic a l'Alcalde Sr Francisco Guisado,
alcalde de l’Ajuntament d’Òdena per queixar-se formalment de la convocatòria per cobrir de
dinamitzador social, cultural i juvenil, en règim de personal laboral, dins de l’organització municipal
signada el 17 de juny de 2010, en la qual s’hi especifica el requisit de que els/les interessats/des en
participar en aquest procés selectiu hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar. Es va
activar la queixa a partir del suggeriment de diversos socis. És la segona actuació que s’ha realitzat en
aquest sentit però de moment i aquest cop, no ha donat els seus fruits i no hi ha hagut resposta per
part del mateix Ajuntament.
A l’Annex hi trobareu aquesta carta.
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PUBLICACIONS
Informe del Cens de Professionals en l’Àmbit de la Joventut 2008
Un dels principals projectes de la junta directiva del mandat anterior 2005-2009 ha estat l’elaboració
del Cens de Professionals en Joventut. Al 2007 es va iniciar la feina per a l’elaboració del qüestionari i
el plantejament estratègic de la recerca, al llarg del 2008 es vas realitzar el treball de camp, el 2009 ha
estat l’any en que s’han realitzat les valoracions, conclusions i el redactat i aquest 2010, la presentació
definitiva dels resultats a través de l’Informe del Cens de Professionals en l’Àmbit de la Joventut 2008.
Aquest estudi ha permès el•laborar un cens de professionals que dediquen la seva activitat principal en
l’àmbit de les polítiques de joventut en qualsevol municipi de Catalunya, amb la fi nalitat de conèixer
acuradament la realitat laboral i professional del sector de cara a avaluar i procurar millorar la seva
situació.
L’estudi recull dades que permeten una avaluació de la situació de la pràctica professional en el sector
de les polítiques de joventut (s’han censat un total de 1.099 professionals) amb la voluntat de generar
un fons estadístic que dugui a formular propostes concretes d’actuació per millorar aquesta situació i, a
partir de prospeccions futures, realitzar un seguiment de l’evolució i la tendència dels principals
indicadors utilitzats.
Aquests indicadors fan referència al tipus de tasques i responsabilitats assumides, les característiques
laborals de l’exercici professional, el reconeixement de categories professionals, el nivell de
remuneració, i el tipus de formació assolida, entre d’altres, i s’han abordat procurant que les
categoritzacions puguin ser utilitzades en recerques posteriors.
Algunes de les conclusions que es desprenen del cens:
•
•
•
•

•

Amb l’excepció de la província de Girona, el grup que engloba les i els professionals de joventut
és demajoria femenina i on trobem més aquesta accentuació, és en les franges d’edat més
joves (l’edat mitjana del conjunt es troba en els 32,1 anys)
L’àmbit territorial en el que es realitza la tasca desenvolupada pels professionals de les
polítiques de la joventut és en la majoria dels casos municipal.
També es comprova que hi ha una distribució desigual dels professionals de les polítiques de
joventut dins el territori català, ja que a la província de Barcelona es troben gairebé les tres
quartes parts.
La gran majoria té estudis universitaris vinculats a l’Educació Social, Pedagogia, Ciències
Polítiques,Treball Social o Psicologia, encara que gran part arriba de disciplines com Turisme,
Relacions Laborals, Periodisme o Economia, el que el constitueix com un grup dispers en
relació a la seva formació de base.
La majoria dels professionals de les polítiques de joventut van començar a treballar en aquest
àmbit fa cinc anys o menys. La professió es relativament jove i es tracta en la majoria, de
places laborals noves.
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Perfils i tasques dels Professionals:
•
•

En línies generals trobem quatre perfi ls professionals dins l’àmbit de la joventut: Tècnic/a de
programes,Dinamitzador/a, Informador/a i Coordinador/a - Cap de programes.
Les tasques que més executen els professionals de joventut són les de Gestió i la Coordinació
de projectes. En segon terme, s’ubiquen les tasques d’Informació i l’Orientació dels joves i en
últim, la direcció de programes o serveis.

El cens, que es converteix en la segona publicació editada per l’AcPpJ, ha estat desenvolupat per
l’entitat de manera independent amb la col•laboració de les administracions públiques, entre les quals,
agraïm especialment a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i als professionals de
l’Observatori de la Joventut per el seu suport, així com a les associacions juvenils i empreses per la
seva imprescindible col•laboració en la recerca, la difusió, i la facilitació de dades.
El passat 6 d’octubre del 2010 l’AcPpJ va presentar aquest Informe que marcarà un abans i un
després en el sector Professional de les Polítiques de Joventut. El llavors Secretari de Joventut Eugeni
Villalbí va acompanyar-nos a la presentació, juntament amb Marta Bravo, Carles Viñas i Núria Vallès,
Presidenta, Vicepresident i Secretària de l’AcPpJ respectivament, que van ser els responsables de
mostrar-nos els resultats del projecte més ambiciós de l’entitat i del que s’ha lluitat i treballat des del
primer dia de la seva fundació.
Una cinquantena de persones van acudir a la sala d’actes de la Secretaria de Joventut i a les 18.30h
va ser quan l’espera’t Informe del Cens donava el seu tret de sortida i es mostrava en públic.
* A l’Annex hi ha més informació de la presentació
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ALTRES
EVS Europa AcPpJ
A la primavera del 2010, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)
va ser declarada entitat d’acollida de voluntàries i voluntaris europeus. Desprès de mesos de gestions,
l’AcPpJ es va incloure dins l’acció 2 del programa europeu per la joventut de la Comissió Europea, el
EVS o Servei de Voluntariat Europeu.
El Servei de Voluntariat Europeu permet a les i els joves de 18 a 30 anys a participar com a voluntaris
dins d’una associació d’un dels 27 països de la Unió Europea o un dels països associats (Noruega,
Islàndia, Turquia, Liechtenstein) així com d’altres. Els projectes són nombrosos i molt variats i van des
del medi ambient fins a l’animació sociocultural a centres juvenils. Tot el programa es subvencionat per
la Unió Europea.
El més de juliol va arribar la primera voluntària europea a l’AcPpJ i estarà entre nosaltres fins al març
del 2011. Les seves tasques van encaminades principalment a recolzar el futur projecte europeu de
l’entitat i a dinamitzar la difusió de la informació que l’AcPpJ realitza sobre Polítiques de Joventut i les
seves i els seus professionals.
Es tracta doncs d’un altre pas de l’AcPpJ a obrir noves perspectives i dins l'objectiu de difondre les
Polítiques de Joventut i les i els Professionals que la fan possible.

Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ)
La CTA es va crear l’abril de 2008 com a orgue consultiu de la Secretaria de Joventut en matèria
d’Informació Juvenil.
La Secretaria de Joventut va demanar a l’AcPpJ que participés en aquesta comissió i la Junta Directiva
d’aleshores, va designar aquesta tasca a l’aleshores soci Manuel Cortés, doncs aquest va ser qui va
coordinar l’Informe de Reestructuració de la XCSIJ entre setembre i novembre de 2006.
Durant el primer any de funcionament de la CTA, aquesta es va reunir durant sis vegades (veure
memòria AcPpJ 2008) i al mes d’abril de 2009, després d’un any de funcionament de la mateixa, es va
proposar una renovació i ampliació de comissió, que actualment està formada per:
-

Joan Recasens. Ajuntament de Barcelona
Jordi Bertran. Mancomunitat La Plana
Mireia Pellicer. Ajuntament i Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Guillem Gaya. Ajuntament de Santa Bàrbara
Edu Ortiz. Ajuntament de Girona
Marc Rimbau. Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona
Oscar Mestre. Federació de Municipis de Catalunya
Manuel Cortés. AcPpJ
Jesusa Rodriguez. Tècnica de la XCSIJ
Laura Moreras. Tècnica de la XCSIJ
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-

Juanjo Sánchez. Tècnic de la XCSIJ

Surt de la comissió:
-

Emilia Corona. Ajuntament de Lleida.

Durant l’any 2010 es van convocar tres reunions de la CTA:
20-01-2010 a Barcelona (Secretaria de Joventut)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Reconeixement de la Comissió Tècnica Assessora a la XNEJ, com a òrgan assessor de la
SJ/ACJ
Entrega de la redacció final del Document Marc ‘Informació juvenil a Catalunya’ com a
document de treball pel desplegament de la Llei.
Informació del procés de definició del model definitiu d’ Oficina Jove a la XNEJ
Informació juvenil i Pla Nacional
Informació de la situació actual dels temes tractats a les 3 subcomissions de la CTA:
Normativa, Formació, Intranet
Programació 1er trimestre 2010
Precs i preguntes

08-04-2010 a Amposta
- Visita a l’OJ del Montsià
- Treball en xarxa OJ-PIJ
16-07-2010 a Barcelona (La Fontana)
-

Visita a l’Espai Jove La Fontana i PIJ de Gràcia
Informació sobre: formació bàsica, aplicatiu registre consultes, perfil professional, procés
JOVE.CAT, Llei PJ, PNCat,...
Retorn de l’Intercanvi amb la Xarxa d’Informació Juvenil a Flandes, i Encuentros Estatales
Proposta dates visita tècnic@s Flandes a Catalunya
Avaluació ‘curs’ CTA 2009-2010
Situació de la nova proposta de CTA a la XNEJ. Composició i formalització .
Precs i preguntes

A proposta de l’AcPpJ, l’1 de març de 2010 es va traduir al català i penjat a les webs de referència en
informació juvenil de Catalunya el document presentat per ERYICA: “Principis de la Informació Juvenil
en línia”.
A més, durant l’any 2010 cal destacar l’Intercanvi amb la Xarxa d’informació juvenil a Flandes.
La visita a Flandes s’emmarca en l’acord de col•laboració entre els governs de Catalunya i Flandes
signat l’any 2008 i en qual es va establir un Pla de Treball. Aquest Pla recull, en un dels seus apartats,
el tema de Coordinació de la informació juvenil, que té com a finalitat i objectius/ qüestions clau:
- Conèixer el funcionament dels punts d’informació juvenil a Flandes i Catalunya i les seves xarxes .
- Tenir un intercanvi en com és configura la coordinació de la informació juvenil.
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- Tenir una visió sobre quins instruments es desenvolupament per donar suport als punts d’informació
local.
- Conèixer com són implementats els objectius comuns Europeus sobre informació juvenil.
Desde la XCSIJ disposàvem de 5 places per a la visita, destinada a tècnics i tècniques de joventut amb
tasques de coordinació i suport al territori en informació juvenil.
Les dates proposades per a la visita a Flandes van ser en primera instància del 10 al 13 de maig, i,
segons demanda, en segona opció, del 25 al 28 de maig
Finalment ningú de l’AcPpJ va poder anar a aquest viatge, per diversos problemes d’agenda.
Actualment estem a l’espera de que la Secretaria de Joventut formalitzi la proposta de reconvertir la
CTA de la XCSIJ en una CTA de la XNEJ.

Validació del projecte de sistema d’indicadors d’avaluació per a les
polítiques locals de joventut
Des del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona ens van fer arribar un projecte que a
l’AcPpJ vam considerar interessant i ens vam mostrar disposats a participar-hi. Es tracta d’una
proposta d’indicadors d’avaluació per a les Polítiques Municipals de Joventut.
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut a Catalunya, una vegada més, és
consultada per avalar un projecte relacionat en les Polítiques de Joventut. Aquest cop, la intenció era
que l’entitat validés, poses nota i observacions, a un conjunt de indicadors que han de servir per
avaluar les polítiques locals de joventut que es dissenyen i s’implementen a nivell municipal. 4
membres de la junta van reunir-se i van treballar en xarxa per a fer-ni una acurada participació i anàlisi.
Els fruits d’aquest procès i el projecte definitiu veuràn la llum durant el proper 2011.

Manifestació 10 de juliol
La junta de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) va decidir per
unanimitat adherir-se a la manifestació del dissabte 10 de juliol sota el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim” convocada per Òmnium Cultural. D’aquesta manera es va voler lamentar la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya emesa el dilluns 28 de juny del 2010.
La manifestació es va fer a Barcelona i va anar encapçalada per diverses personalitats de la societat
civil i de les principals organitzacions socials, polítiques i culturals del país.
Com a entitat col·laboradora del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) , l’AcPpJ també
es va afegir al seu manifest sobre la sentència.
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ANNEXES
¾
¾
¾
¾
¾

Avaluació del Curs Les Polítiques de Joventut Avui
Aportacions / Compareixença de l’AcPpJ al redactat de la Llei de Polítiques de Joventut
Carta a l’Ajuntament d’Òdena
Presentació de l’Informe del Cens de Professionals en l’Àmbit de la Joventut
Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2010 en imatges

32

CURS “ Les Polítiques de Joventut avui”
Seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Barcelona, Abril - Maig 2010

Amb el suport de:

Organitza:

Col·labora:
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Introducció
Després de 3 anys realitzant el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut, enguany l’Associació
Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) ha decidit cessar la seva realització per tal de
treballar conjuntament amb la Secretaria de Joventut un model formatiu per als professionals en joventut de cara
al curs 2010-2011. Així doncs, el curs 2009-2010 queda orfe de formació en polítiques de joventut per a aquells
que no poden accedir als cursos de la Secretaria de Joventut per no ser professionals de l’administració pública.
A la vegada, arrel de diversos contactes amb entitats que aglutinen associacions juvenils així com amb diverses
administracions, hem detectat des de l’AcPpJ una important necessitat d’explicar al teixit associatiu juvenil què
són les polítiques de joventut, quin marc d’actuació tenen, quins rols poden realitzar les entitats juvenils en
aquestes, etc. Amb tot això, des de l’AcPpJ, amb la col·laboració del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) proposa realitzar un curs introductori a les polítiques de joventut per a càrrecs tècnics i
quadres de les entitats juvenils del país.

Justificació
Catalunya ha estat sempre un país actiu en matèria de participació. En polítiques de Joventut la ciutat de
Barcelona fou pionera, durant els anys del franquisme, en la creació i la multiplicació de les associacions de
veïns, unes entitats que van ser providencials a l'hora de salvar els mobles davant l'embat arrasador del
urbanisme autoritari. La pancarta va fer possible llavors alguns espais, equipaments o serveis, pocs en
comparació amb les necessitats dels barris, però notables amb vista a la planificació indiferent dels poders
públics.
Amb aquest curs de tècnics migs d’entitats que es proposa, s’engega una nova via de treball reclamada (malgrat
que a vegades indirectament) pels responsables d’associacions de joventut, especialment des de l’àmbit de
l’actuació municipal. Les polítiques de joventut com a tals s’han implantat per la via del desenvolupament pràctic
de programes i plans d’actuació, però en escasses ocasions han estat objecte de reflexió i estudi minuciós i, en
conseqüència, s’ha avançat poc pel camí de la creació d’estàndards d’actuació i en l’elaboració de referents
teòrics comuns que emmarquin les múltiples i diverses iniciatives que coexisteixen avui.
Conscients d’aquesta situació, i atenent als canvis socials del nostre temps, que afecten d’una manera especial
els joves i les seves condicions de vida, els impulsors d’aquest curs consideren que aquest és el moment més
adequat per promoure una iniciativa d’aquestes característiques.
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Treballar amb els/les Joves
Tot plegat és difícil definir per escrit allò que es pretén fer (almenys la part espiritual), més enllà d’explicar les
accions concretes. Perquè es fa? Per a qui es fa? Què es pretén? Tota la dinàmica d’aquest projecte neix d’uns
conceptes bàsics de com s’han de fer allò que es coneix com a polítiques de Joventut (accions i voluntats
d’acció)
Les polítiques de Joventut
Què son les polítiques de joventut? El problema sempre ha estat poder explicar l’espai concret d’intervenció
d’aquest ofici. Sempre es donen llargues explicacions, que tard o d’hora acaben tenint contradiccions internes.
És possible que aquesta dificultat, sigui senzillament que no es té clara la resposta a la pregunta del inici.
Intentarem donar algunes respostes, o si més no, aclarir conceptes genèrics.
Les politiques de joventut treballen sobre qualsevol qüestió que afecta als joves
Ens adrecem als joves en la seva globalitat i sense defugir-ne la complexitat. Ens acostem des de tots els afecte,
sense deixar de banda cap que condicioni els seu entorn vital. Per tant, tots els àmbits són del nostre interès. Els
professionals de polítiques de joventut hem d’afirmar, i en aquesta línia hi som, que qualsevol pregunta que ens
adreci el jove obtindrà una resposta.
Les polítiques de Joventut són universals
Sense entrar en la “polèmica” de fins a quina edat se és jove, el que si està clar és que totes les persones del
nostre territori (i més enllà) són objecte potencial del nostre treball i/o servei. És obvi que els recursos donen pel
que donen, però tot i així, tot el projecte està pensat com si s’hagués de dirigir a tots els joves del territori
(independentment de la moda, pelatge, color...), o si més no, al major percentatge possible. Qualsevol pla que no
tingui en compte aquest tarannà és un malbaratament de recursos, temps i diners.
La capacitat d’interlocució amb els joves
La capacitat de connectar, parlar, entendre, negociar, cooperar... de manera directa amb els joves és fonamental.
No hi ha cap projecte de joves que funcioni sense una bona interlocució, i no només de tant en tant. És obligatori
mantenir les eines, recursos i sistemes adients per mantenir un contacte adient amb la realitat juvenil que permeti
conèixer de primera mà les seves opinions, interessos, actituds, demandes, queixes... per tal de poder discutir,
negociar, acordar, cooperar... i generar propostes conjuntament. En definitiva, no es pot fer una política o acció
dirigida als joves sense els joves.
La participació és tanmateix una condició, una eina de treball i un objectiu important, però no és l’única condició
fonamental per a poder treballar. La interlocució SÍ.
Coneixement de la realitat Juvenil
Evidentment, intentar establir diàleg amb algú al que no es coneix, és una tasca absurda: per tal de poder tractar
les problemàtiques i necessitats dels joves és necessari saber com són i què els passa. Els joves són és el grup
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social més canviant i més variables (i qui ho fa més despresa) en els seus posicionaments estètics, estils, gustos,
actituds, i a la vegada són els que reben més fort els canvis socioeconòmics de l’entorn. No funcionarà cap
servei, projecte o proposta si no es té un clar seguiment sobre l’evolució de la seva situació, i de les seves
circumstàncies.
Els projectes i les polítiques de joventut es construeixen a partir de la demanda i la proposta dels joves i de les
necessitats detectades. Si existeix aquesta bona interlocució amb els joves, es pot treballa amb ells amb
garanties d’èxit. I com es pot fer? Doncs, les eines són l’opinió i el coneixement: Conèixer l’opinió dels Joves /
Tenir Coneixement (objectiu) de les seves necessitats. Però això no vol dir que només ens sigui vàlid això, si tan
sols ho sabem des d’un anàlisis científic.
Les polítiques de joventut no les fan només els joves, sinó els professionals especialitzats
Cal començar a desmuntar el mite pseudoprogressista que afirma que les polítiques de joventut les han de fer els
joves. Evidentment, han de ser presents i tenir canals de participació dinàmics i efectius, i en tots els processos.
Però això no significa que la construcció de les polítiques hagin d’estar únicament en les seves mans. Si es fes-hi
d’aquesta manera, aquestes polítiques estarien en mans desiguals, depenent de la capacitat del jove de cada
territori. En realitat moltes afirmacions que identifiquen politiques de joventut amb voluntat de joves, en realitat
amaguen una certa incapacitat tècnica de desenvolupar polítiques efectives, o a vegades un fugir de les
responsabilitats d’atenció i servei als joves. D’altra banda, si a totes les politiques ciutadanes es fes-hi el mateix...
una sanitària d’atenció als toxicòmans, no l’haurien de fer toxicòmans? O, una d’atenció domiciliaria a la gent
gran... l’haurien de fer persones majors de 65 anys? O, els permisos d’obres... els haurien de decidir els
contractistes i les empreses de construcció?
Dues vies d’intervenció en les polítiques de joventut
Aquest són els propis de la condició jove i aquells complementaris (que poden variar en el temps). El primer ens
marca, més enllà de l’edat, perquè una persona és jove, i s’ha de treballar amb més cura, els segons seran
variables en funció del territori, classe social, procedència... i per tant serà diferent en cada lloc, depenent de les
circumstàncies concretes.
Els primers es poden treballar directament des d’un àmbit exclusiu de joventut, i els segons necessitaran d’una
intervenció transversal amb altres organismes, i agents socials.
Les accions i les politiques de joventut no estan incloses en altres: ni culturals, ni educatives, ni de
lleure, ni socials...
A vegades les polítiques de joventut, i els serveis derivats d’aquestes es troben sota el control o visió d’altres:
com ara l’enfocament cultural, social, educatiu, esportiu... No és que sigui dramàtic treballar des de qualsevol
d’aquestes, però sempre i quan quedi clar que les coses referents als joves tenen la seva pròpia òptica, maneres
de fer, veure, mesurar i treballar. Això no ha de anar en detriment de les molt necessàries politiques de treball
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transversals. Ben al contrari la diferenciació clarificada de cadascuna d’elles facilita el coneixement mutu i la
cooperació.
Orientació, informació, orientació, derivació, acompanyament, serveis i promoció dels joves
És la relació més directa amb els joves, i potser de les més necessàries. Orientació i informació per poder créixer
com a `persona, formar-se i trobar el camí laboral futur millor per ell, o de qualsevol temàtica que sigui del seu
interès, acompanyant-los el necessari al llarg de tot el procés.
També és fonamental oferir múltiples serveis de manera directa, i programar tota mena d’actuacions i activitats
públiques destinades a impulsar i promoure el desenvolupament del seus interessos i projectes personals i
col·lectius.

Finalitat del projecte
Aprofundir en el marc teòric actual de les politiques de joventut (necessitats, àmbits, mancances) i en la relació
entre aquestes, les entitats juvenils i les administracions públiques

Objectius del Curs
•

Ampliar la capacitat de visió de les entitats juvenils sobre les polítiques de joventut

•

Apropar a les entitats a la realitat de les administracions públiques i al inrevés

•

Reconeixement social dels professionals de la intervenció en el món dels joves

•

Delimitació del camp d’actuació de les polítiques de joventut

•

Disseny i construcció de criteris, metodologies i tècniques especialitzades per a les polítiques de joventut.

A qui s’adreça
•

Membres actius amb càrrecs tècnics de les entitats juvenils de Catalunya

•

Membres o dirigents d’entitats juvenils o amb serveis per als joves.

Altres dades d’interès
-

Durada del curs: 15 hores.

-

Dates: Dilluns 26 abril, 3, 10, 17 i 31 de maig de 2010
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-

Horaris docents: 18.30 h a 21.30 h.

-

Lloc: Seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Plaça Cardona, 1-2 baixos 08006 Barcelona

-

Idioma del curs: Català (excepte documents específics editats en Castellà).

-

Titulació atorgada: Certificat del CNJC i AcPpJ d’haver realitzat el curs o els mòduls corresponents
(mirar ànnex)

-

Import del curs: Gratuït per a entitats , 5 Euros per mòdul per a professionals externs

-

Alumnat previst: 40 persones ; Alumnat real: 39

Metodologia docent
El curs ha intentat facilitar recursos de tota mena per a l'aplicació directa de polítiques de joventut. Per tant, al
costat de la perspectiva teòrica, hi ha hagut sempre un treball pràctic i dinàmic, amb exemples reals de
programes i polítiques de joventut, amb tallers sobre projectes sectorials i amb un seguiment continuat de la
formació. Els continguts del curs s’han complementat amb l’entrega de la primera publicació editada per l’AcPpJ:
“Política de Joventut. Glossari de Termes”.
La formació s’ha dut a terme en 4 mòduls que s’han pogut realitzar en la seva totalitat o de manera independent,
en funció de l’interès de la persona inscrita.

Contingut general del programa
Tot seguit presentem el programa del curs de formació que es va proposar d’acord amb el vist-i-plau del CNJC:
1. ELS JOVES: ANÀLISI I INTERVENCIÓ. La joventut com a grup social. L'anàlisi sociològica i les
polítiques de joventut.
Professorat: Roger Soler i Martí. Tècnic de l'Observatori Català de la Joventut
2. MODELS PER A LA INTERVENCIÓ EN EL MÓN DELS JOVES. Els ajuntaments i els serveis personals.
Les administracions: les principals actuacions adreçades als joves i el marc competencial. Polítiques
afirmatives i polítiques de transició. Exemple de models i experiències aplicades a Catalunya. El
professionals de les polítiques de joventut (perfils i atribucions). Associacionisme i polítiques de joventut.
La participació dels joves. Les entitats i la seva intervenció en el món dels joves.
Professorat: Pep Montes, Expert en Polítiques de Joventut.
3. POLÍTIQUES DE JOVENTUT (2 sessions). Polítiques europees de joventut, Polítiques estatals de
joventut (INJUVE), Pla Nacional de Joventut, Plans Comarcals de Joventut, Plans Locals de Joventut.
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Plans locals de joventut: Eina per a conèixer la realitat juvenil, la transversalitat. estructura i pressupost
d'un pla, aplicació i avaluació.
Professorat: Mario Granados, codirector d’Iniciatives i Programes, formador per la Diputació de
Barcelona en cursos sobre plans locals de joventut
4. ASSOCIACIONISME I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Parlar la mateixa “llengua”. Relacions bilaterals.
Consells Municipals de participació, Consells Locals, espais d’intervenció i interlocució. . Possibilitats i
recursos que ofereix l’administració.
Professorat: David Gutiérrez i Aina Vidal. Secretariat del CNJC

Comunicació i difusió del projecte
Com que el curs s’adreça a tècnics o dirigents d’entitats juvenils, la difusió del curs es va realitzar a través del
contacte directe amb aquestes via telèfon, e-mail amb díptic digital i carta postal amb la impressió d’un mínim de
díptics per a cada entitat i la distribució de més per diferents punts de distribució d’interès (Secretaria de
Joventut, Punts d’Informació Juvenil, CNJC, COLPIS, CEESC...). A més de fer difusió a través de la web de
l’AcPpJ i del CNJC.
L’AcPpJ va fer que totes i tots els tècnics i dirigents d’entitats juvenils de Catalunya tinguessin la coneixença i
informació sobre el Curs no només a travès del Consell sino de la propia base de dades de l’entitat.
Als annexes podreu comprovar i observar la imatge que es va escollir per encapçalar aquest Curs en diverses
aplicacions: díptic / banner... A més, hi ha un recull de premsa i butlletins allí on va apareixer notícies o articles
referents al Curs.

Gestió i tasques
-

-

CNJC
o

Cessió de l’espai de formació i material necessari (Pc, projector, fotocòpies...)

o

Difusió de la formació a les entitats i altres espais (telemàtica)

AcPpJ
o

Gestió de les inscripcions

o

Gestió del professorat

o

Realització de material comunicatiu en paper (Flyers per a l’Assemblea del CNJC al març)

o

Organització i Direcció del Curs
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Avaluació
Des de l’AcPpJ es va creure convenient fer una valoració a fons del Curs. Juntament amb el CNJC es va realitzar
un full d’avaluació del Curs (mirar ànnex) per a què els mateixos alumnes valoressin el Curs. Van respondre un
71’4% del total de la mitja d’assistència i els seus resultats els podeu veure a l’ànnex. L’AcPpJ i el CNJC es va
reunir quan es va acabar el Curs per tal de valorar i analitzar els pros i el contres del “Curs Les Polítiques de
Joventut Avui”. En general vam ser crítics encara que, per part dels alumnes, van aprovar de manera alta el
material docent, la comunicació i informació, l’espai i els horaris del Curs. Podeu comprovar tots els resultats al
document “Full d’avaluació total del Curs Les Polítiques de Joventut Avui” que hi ha a l’ànnex.

Annexes
-

Gràfica / Imatge del Curs: díptic i banner

-

Recull de difusió del Curs

-

Fotos del Curs (diferents sessions)
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Gràfica / Imatge del Curs

Díptic del Curs Les Polítiques de Joventut Avui (Edició 2010 / Barcelona)

Banner del Curs Les Polítiques de Joventut Avui (Edició 2010 / Barcelona)
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Recull de difusió del Curs

Difusió del Curs a la plana web del CNJC
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Difusió del Curs a la plana web del COLPIS
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Difusió del Curs a la plana web del Puntual de Joventut

(Coordinació territorial de la Secretaria de Joventut a Girona)
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Fotos del Curs (diferents sessions)

El primer mòdul amb Roger Soler de l’Observatori Catala de la Joventut

El segon mòdul amb Pep Montes. Expert en Polítiques de Joventut

El quart mòdul amb el Secretariat del CNJC
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Alumnes al Curs
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2 OFERTES LABORALS EXCLUSIVES PER A SÒCIES / SOCIS DE L’AcPpJ
*TUTORITZACIÓ del CURS PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I COORDINACIÓ EN LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
*TUTORITZACIÓ del CURS DINAMITZACIÓ, ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ JUVENIL
FUNCIONS
-

Coordinar els docents del curs en tant que:

Contingut: creant lligams entres sessions i evitant solapaments.

Metodologia: vetllant perquè no es repeteixin dinàmiques i que aquestes siguin el més adequades per a les
sessions.

Materials: recollint i penjant tots els materials necessaris (recursos, activitats, etc).

-

Crear, gestionar i dinamitzar l’aula virtual a través del programari Moodle.

Creació de continguts.

Dinamització de l’aula virtual.

-

Facilitar l'aprenentatge dels estudiants i fomentar una bona entesa entre docents i alumnat. Serà la persona referent
per als i les estudiants.

Assistència a les sessions presencials per presentar docent, resoldre dubtes dels estudiants, controlar
l’assistència i la participació dels estudiants.

Revisar que l’aula té tot el material necessari per a fer la docència.

Recollir l’aula.

PERFIL
Perfil per la tutoria del mòdul “Planificació, gestió i coordinació en les polítiques de joventut”
o Estudis universitaris
o Coneixements i experiència en la planificació de les polítiques de joventut.
o Bon nivell de català. Nivell mínim C, preferible nivell D.
o Coneixements del programari moodle.
Perfil per la tutoria del mòdul “Dinamització, orientació i informació juvenil”
o Estudis universitaris
o Coneixements i experiència en dinamització, orientació i informació juvenil.
o Bon nivell de català. Nivell mínim C, preferible nivell D.
o Coneixements del programari moodle.
DEDICACIÓ I CONDICIONS
Calendari
Novembre - Març
Inici de l’organització dels mòduls a principis de novembre. Des del novembre i fins el març reunions esporàdiques de
coordinació a l’OCJ (1 o 2/setmana) i treball a casa.
Coordinar els docents
Crear i gestionar l’aula virtual
Març – Juny
Assistència a classe durant el mes de març, abril, maig i juny. Tots els dimarts i un dijous de cada mes. Veure
calendari del curs.
Dinamització de l’aula virtual des de casa durant els mesos que dura el curs (març a juny).
RETRIBUCIÓ
Tutoria Mòdul especialitzat en Planificació, gestió i coordinació en les polítiques de joventut 7700€ (bruts)
Tutoria Mòdul especialitzat en Dinamització, orientació i informació juvenil 6300€ (bruts)
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Compareixença de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) en relació amb
el Projecte de Llei de les Polítiques de Joventut.
Comissió de Benestar i Immigració 18/05/2010
1.

Satisfacció per assistir al Parlament:
• Reconeixement dels professionals, del seu esforç, de la seva implicació, del seu coneixement per a
aportar el seu parer sobre la Llei.
• Reconeixement de l’AcPpJ com a associació que agrupa a aquests professionals.
¾ Satisfacció per parlar sobre una llei esperada, des de fa més de 30 anys... L’AcPpJ ja en la seva
constitució fa 5 anys la reclamava i fins i tot, en les trobades que van donar fruit a l’associació ara farà
uns 9 anys.
¾ 140 socis, gairebé el 10 % del total dels professionals de joventut que hi ha a Catalunya.
¾ Professionals que treballen en l’àmbit públic, en l’àmbit associatiu, i també en l’àmbit privat.

2.
•
•

3.

Àmbit privat:
Els professionals de joventut que treballen dins o sota aquest àmbit no estan reconeguts en la Llei.
Les empreses de serveis, així com altres fórmules jurídiques del tercer sector (Fundacions, Cooperatives,
etc...), no estan reconegudes a la llei, per bé que són també agents executors de les polítiques de
joventut de manera indirecta (contractats per l’administració) o també de manera directa (Fundacions,
al mateix nivell d’Associacions). Cal aportar aquest element de manera transversal a tota la Llei.

Territori
• 1500 professionals que treballen arreu del territori. Professionals que han viscut en primera persona tot
el procés d’elaboració de la llei, des del procés participatiu que es va fer fa ja anys, fins al neguit del
resultat final. El procés s’ha anat allargant, i les expectatives eren màximes, però la Llei no les ha
complert especialment en un aspecte: el desplegament en el territori de la Llei
¾ Manca “d’obligatorietat” dels ens municipals per a realitzar polítiques de joventut, fet que les hi dona un
paper secundari, depenent de l’arbitrarietat política de cada administració i també de les tendències
econòmiques del país que tenen una ràpida conseqüència en les polítiques de joventut.
¾ Manca de concreció pel que fa als equipaments, nombre de professionals, etc en el territori. La Llei de
Biblioteques, de Serveis Socials i tantes d’altres especifiquen amb molta concreció aquests aspectes
(ràtios), i les polítiques de joventut no poden ser menys. Òbviament, això ha d’anar acompanyat dels
recursos adients per a poder desenvolupar‐se.

4.
•
•

5.
•
•
•

Àmbits actuació
La llei especifica molt clarament que dos són els principals àmbits d’actuació: L’emancipació i la
Participació. L’apartat d’Emancipació està molt detallat arrel del desplegament de la Xarxa d’Oficines per
l’Emancipació, però pel que fa a l’apartat de participació és escàs.
No fa referència quins són aquests espais de participació, als mecanismes: no parla d’educació no
formal, de casals de joves, etc...
Títol 2: Professionals
Satisfacció per un títol propi a la Llei, però cal matissar alguns aspectes:
De nou, els professionals de l’àmbit privat no estan reconeguts
Cal circumscriure que la tasca voluntària per a desenvolupar les polítiques de joventut només és
desenvolupa des de l’àmbit associatiu. Els professionals de joventut han i estem encara aportant molt
de “voluntariat” a les polítiques de joventut per manca de reconeixement, de recompensació econòmica
i contractual... cal tallar amb aquesta dinàmica. El voluntariat del professional és sinònim de precarietat.
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•

•
¾

¾
¾
¾

¾

S’apunten les funcions i tasques dels professionals de joventut , però la llista no posa remei a la situació
de precarització dels professionals ja que no es determinen ni perfils i categories. Caldria concretar
quines funcions i tasques per quins perfils, què ha de fer un tècnic de gestió, què un tècnic de proximitat
(abans tècnic de programes, dinamitzador i informador). Obvi és que els perfils polivalents, per les
circumstàncies que es donen continuaran existint, però cal delimitar les responsabilitats, i en
conseqüència, una translació d’aquestes a les formes i categories contractuals.
Formació: Satisfacció sobre l’article, apostar per la formació dels professionals és dignificar les polítiques
de joventut. Per això l’AcPpJ aposta fort per la formació:
Bàsica, desenvolupant durant anys el curs d’especialització en polítiques locals de joventut, i
col•laborant actualment amb la Secretaria de Joventut per a la definició de la nova oferta formativa de
la Secretaria.
Contínua, per això l’AcPpJ realitza actualment un curs amb el CNJC i properament amb el CJB per a
formar els tècnics de les entitats juvenils.
Especialitzada, per això l’AcPpJ és present al Consell Assessor del Màster Interuniversitari Joventut i
Societat.
Però l’aposta per la formació ha de ser també una clau per a poder determinar la professionalitat de la
tasca desenvolupada pels agents executors de les polítiques de joventut. Així, l’AcPpJ després del procés
de consulta amb els socis (amb més d’un 40% de participació) ha pres la determinació que els “equips
unipersonals” i que els responsables de programes i equipaments han de tenir com a mínim una
formació universitària (diplomatura‐grau). Aquesta postura l’AcPpJ la trasllada al Parlament i també al
GREF, espai de reflexió sobre la formació dels professionals de joventut amb la presència de les
principals institucions del país que procura determinar el model formatiu pels professionals.
I així com la formació dels professionals és un element clau, cal també des de la formació reglada donar
la rellevància a aquest àmbit d’intervenció. Per això des de l’AcPpJ reclamem i treballem per a que dins
dels cicles formatius i els graus universitaris s’incloguin en el programa assignatures específiques per
aquest col•lectiu com existeixen ja per a d’altres.

Perfils, funcions i formació mínima corresponent de les /els Professionals de Joventut:
PERFIL

FORMACIÓ 2

Tècnic Coordinador de Joventut

Anàlisi, planificació, coordinació i avaluació de la política
global de joventut.
Gestió pressupost, recursos infrastructurals i humans.

Graduat/da

Tècnics de
Programes de
Joventut

Informador
Juvenil

Responsable del servei d’informació juvenil. Anàlisi,
planificació i avaluació del programa/projectes d’informació
juvenil.

Graduat/da

Dinamitzador Juvenil

Responsable d’activitats juvenils.
Anàlisi, planificació i avaluació del programa/projectes de
dinamització juvenil.
Anàlisi, planificació i avaluació de programes/projectes
específics.
Detecció de necessitats i execució del programa/projectes
d’informació juvenil.

Graduat/da

Auxiliars de
Programes de
Joventut

Altres responsables de
programes de Joventut
Auxiliar d'informació
juvenil

Auxiliar de dinamització
juvenil
Consultors i Investigadors
1

FUNCIONS

Detecció de necessitats i execució del programa/projectes
de dinamització juvenil.
Consultoria i/o recerca.

El nivell de formació marca la categoria laboral assimilable.
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Graduat/da
CFGS

CFGS
Graduat/da

Marc competencial de les polítiques de joventut
Comentaris al projecte de Llei Catalana de les Polítiques de Joventut
En termes generals trobem a faltar dos elements bàsics en el plantejament dels capítols de la llei que regulen el
marc competencial:
•

Que s’estableixi algun grau d’obligatorietat per als ajuntaments en matèria de joventut

•

Que s’estableixi per la banda de la Generalitat la obligatorietat de tenir en compte els ajuntaments a
l’hora de desplegar les polítiques de joventut en l’àmbit local

Tot això s’ha de poder fer sense posar en qüestió la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de
politica de joventut. És a dir: és indiscutible que correspon a la Generalitat desplegar la política de joventut a
Catalunya, però al mateix temps, la Generalitat té l’obligació de tenir en compte els ajuntaments a l’hora de fer‐
ho en l’àmbit local. Caldria preveure el paper dels municipis mitjans i grans i els ens locals supramunicipals. Així
mateix, la llei hauria d'introduir el concepte de competències transferides (com tenen/tenien els consells
comarcals) juntament amb la dotació econòmica necessaria per al seu desenvolupament.
Amb el següent plantejament garantim que la política de joventut no serà una opció sinó una obligació per als
ajuntaments, i al mateix temps assegurem que la competència exclusiva de la Generalitat no serà un obstacle
per a la necessària autonomia de gestió dels municipis.
Les mesures que proposem, per tant, no s’han d’interpretar com un intent d’afavorir els ajuntaments o la
Generalitat. Establim obligacions de cadascun dels dos nivells de l’administració respecte a l’altre.
En resum, preservem el marc competencial vigent, que estableix de forma indiscutible el lideratge del govern
autonòmic i, al mateix temps, establim que el treball de proximitat és imprescindible per a una política de
joventut i que aquest treball no es pot desenvolupar sense els ajuntaments. En polítiques de proximitat, la
tendència ha de ser que la gestió vagi a càrrec de l'administració local (municipal o supramuncipal en funció de
la població), que aquesta s'adecui a les caracterítiques del territori i a les oportunitats que aquest li dona a nivell
de transversalitat (institucions, departaments, entitats), tal com la llei parla de treball interdepartamental a
nivell d'administració de la Generalitat. En aquest sentit la llei hauria de tendir a definir exactament les funcions
de cada administració per evitar duplicitats.
Reproduim tot seguit el text dels capítols de la llei que afecten aquestes qüestions, en fem algun comentari
concret i precisem propostes de text.
III. Distribució de competències i organització administrativa
Aquesta llei, en establir el marc en el qual es desenvolupen les polítiques de joventut, pretén aclarir els rols que
les diferents administracions poden exercir, és a dir, el sector material que es pretén regular, però també les ad‐
ministracions i els agents que intervenen en la matèria de joventut. En aquest sentit es fa ressò de la competèn‐
cia recollida amb caràcter exclusiu per la Generalitat de Catalunya, juntament amb els principis inspiradors de
l’activitat de l’administració, i s’explicita la necessitat de realitzar un ingent treball interdepartamental per a la
bona consecució de les polítiques de joventut a través del reconeixement de les funcions que desenvolupen tots
els departaments i de la creació d’espais de coordinació de la labor desenvolupada per tots ells. Aquesta
exclusivitat competencial atorga també a la Generalitat la capacitat de determinar el destí de les subvencions
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les condicions d’atorgament i la
gestió, incloent‐hi la tramitació i la concessió.
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No obstant aquesta exclusivitat, i pel fet que les polítiques de joventut han de ser gestionades també des de la
proximitat, es reconeix l’especial rellevància que el Pla Nacional de Joventut atorga als governs locals i a les
entitats juvenils.
Comentari
El redactat d’aquests dos primers paràgrafs ens sembla, en termes generals, correcte. Però una interpretació
literal del text iguala els governs locals i les entitats juvenils en el relleu que han de tenir ambdós per a l’aplicació
del Pla Nacional de Joventut o, el que és el mateix, en l’aplicació de la política de joventut del país. Ens sembla
un error. El paper d’un o altre és ben diferent i així s’ha de reflectir: per als governs locals ha de ser una obligació
fer política de joventut mentre que per a les entitats juvenils ha de ser un dret. La presència dels ajuntaments en
tota política de joventut ha de ser una condició si ne qua non, mentre que l’actuació de les entitats juvenils ha
de ser una circumstància desitjable però no imprescindible, no perquè les menyspreem, sinó perquè la seva
participació ha de ser sempre un acte voluntari.
Redactat alternatiu (substitueix el segon paràgraf)
No obstant aquesta exclusivitat, i pel fet que les polítiques de joventut han de ser gestionades també des de la
proximitat, s’estableix la obligatorietat dels governs municipals de desenvolupar els serveis mínims necessaris
per al desplegament local del Pla Nacional de Joventut, i el dret de les entitats juvenils a participar‐hi
activament, fins allí on les particulars circumstàncies de cadascuna els ho permeti.

Capítol II. Distribució de competències
Article 6. Règim competencial
1. D’acord amb el què disposa la present llei, el Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposen
de les facultats executives i reglamentàries necessàries per a desplegar la competència exclusiva en matèria de
joventut a Catalunya.
2. Juntament amb l’Administració de la Generalitat, els governs locals de Catalunya poden actuar en matèria de
joventut, d’acord amb el que determina aquesta llei i la resta de legislació aplicable.
3. Sens perjudici de les competències de les administracions públiques, les entitats juvenils, els consells locals de
joventut i els grups de joves poden intervenir en les polítiques de joventut mitjançant les funcions d’acció i
interlocució reconegudes al títol IV.
4. La realització de polítiques de joventut en el territori de Catalunya per part d’altres institucions ha de realit‐
zar‐se de manera coordinada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del principi de lleialtat
institucional.
Comentari
Partim de la idea que no hi ha política de joventut possible sense treball de proximitat i desenvolupament de
serveis i activitats bàsiques adreçades directament a les persones. Aquest treball no es pot desenvolupar sense
la participació de l’administració més propera al ciutadà, que és, lògicament, l’ajuntament. Si estem d’acord que
no hi ha política de joventut possible sense treball des de l’àmbit local, no podem acceptar que per als
ajuntaments sigui una opció actuar en matèria de joventut. Si un ajuntament opta per no actuar, està deixant
desemparats els joves del seu municipi, els està restant drets, està minoritzant les seves possibilitats de

52

desenvolupament i està generant una situació de desigualtat. Cal establir l’obligatorietat d’actuar per part dels
ens locals. Més endavant ja establirem quins són els mínims d’actuació exigits i els situarem en un nivell realista,
que no hipotequi en excés els recursos municipals. Per tot plegat, proposem que allí on diu “poden actuar” hi
digui, senzillament “han d’actuar”.
Redactat alternatiu (substitueix el punt 2.)
2. L’administració de la Generalitat juntament amb els governs locals de Catalunya han d’actuar en matèria de
joventut, d’acord amb el que determina aquesta llei i la resta de legislació aplicable.
Article 7. Competències del Govern de la Generalitat
Correspon al Govern de la Generalitat:
a) Establir les prioritats en matèria de joventut.
b) El desenvolupament normatiu i reglamentari de la competència en matèria de joventut, llevat del què
aquesta llei estableixi per als ens locals.
c) Aprovar el Pla Nacional de Joventut de Catalunya a proposta del Departament competent en matèria de
joventut.
d) Les altres competències que li atribueix expressament aquesta o altres lleis
Article 8. El departament competent en matèria de joventut
Correspon al departament competent en matèria de joventut:
a) Proposar al Govern l’aprovació del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya.
b) Proposar al Govern els avantprojectes de llei i projectes de decret en matèria de joventut, així com exercir la
potestat reglamentària amb els límits que li són propis.
c) Proposar la subscripció d’acords amb organismes de joventut de l’estat espanyol i d’altres comunitats autò‐
nomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes de joventut que s’acordin, així com acords
amb entitats internacionals i la participació en aquestes.
d) Les altres competències que li atribueix expressament aquesta o altres lleis.
Comentari
En cap cas es qüestiona la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de joventut, ni la seva capacitat de
liderar‐ne les polítiques, ni la potestat de fixar‐ne el criteris i les prioritats. Però havent quedat clara la
impossibilitat d’aplicar qualsevol política de joventut sense la participació, en major o menor grau, dels
ajuntaments, cal establir la obligatorietat del govern autonòmic d’impulsar‐la. D’aquesta manera, la Generalitat
esdevé garantia de la implicació municipal, i al mateix temps s’assegura que es respectarà l’autonomia municipal
d’actuació per la via de la cooperació. No proposem, en tot cas, modificar cap de les funcions que s’estableixen a
l’article 8. sinó afegir‐ne una.
Redactat alternatiu (afegeix un punt a l’article 8.)
e) Establir el marc de necessària cooperació amb els ens municipals per a l’aplicació d’aquelles actuacions que el
Pla Nacional de Joventut determini en cada moment en l’àmbit local.
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Article 9. Altres Departaments
1. Els Departaments de la Generalitat de Catalunya despleguen el Pla Nacional de Joventut de Catalunya a través
del pla d’actuació de les polítiques de joventut definit a l’article 19.2.a.
2. Les funcions que desenvolupen els departaments esmentats, d’acord amb l’òrgan de coordinació inter‐
departamental que s’estableixi per a les polítiques de joventut del govern, són
a) Adoptar les mesures necessàries sobre les seves matèries sectorials per a l’execució de les directrius generals
establertes pel Govern en matèria de polítiques de joventut, i per desenvolupar i executar les seves disposicions
i acords.
b) Crear, mantenir i gestionar els recursos, projectes i programes que considerin necessaris per desenvolupar les
directrius establertes en polítiques relacionades amb les persones joves.
c) Col∙laborar i cooperar amb els municipis i amb les entitats juvenils en l’aplicació de polítiques relacionades
amb les persones joves dels seus àmbits sectorials, així com prestar‐los assistència.
d) Promocionar i fomentar la gestió conjunta dels serveis necessaris per a l’execució de polítiques relacionades
amb les persones joves entre els ens locals tenint en compte les estructures de participació juvenil a nivell local.
e) Informar al departament competent en matèria de joventut a fi i efecte de fer el seguiment i avaluar l’exe‐
cució de les directrius generals d’actuació i seguiment en polítiques de joventut del Govern en el termes que es‐
tableixi l’òrgan de coordinació interdepartamental que s’estableixi per a les polítiques de joventut del govern.
f) Coordinar‐se amb el departament competent en matèria de joventut a l’hora de fomentar l’estudi i la recerca
en l’àmbit de les seves matèries sectorials relacionades explícitament o implícitament amb les persones joves.
g) Establir instruments de recollida d’informació i fer‐ne el tractament estadístic, per tal de millorar les polí‐
tiques de joventut.
h) Garantir la qualitat dels serveis necessaris sobre les seves matèries sectorials en l’execució de polítiques re‐
lacionades amb les persones joves, d’acord amb el marc normatiu sectorial aplicable.
i) Qualsevol altra competència funcional atribuïda per disposició legal o reglamentària, així com aquelles altres
que siguin necessàries per al desenvolupament i l’execució de polítiques per a les persones joves que no estiguin
expressament atribuïdes al departament competent en matèria de joventut, al Govern o a una altra
administració pública.
3. En tota actuació del govern que tingui una especial afecció sobre les persones joves, a petició de les unitats
interessades, l’òrgan competent en matèria de joventut ha de realitzar un informe d’adequació de l’actuació al
Pla Nacional de la joventut de Catalunya i als diferents plans interdepartamentals que afectin específicament a
les persones joves.
Comentari
Primer de tot, a l’article 9.2.c parla de la relació que han de mantenir els diferents departaments de la
Generalitat amb ajuntaments i entitats, quan la manera de relacionar‐se amb uns i altres ha de ser diferent (tant
per la pròpia naturalesa –administració vs. associació juvenil, com pel tipus de col•laboració i cooperació que
entre aquestes i la Generalitat ha de generar‐se). No és el mateix una entitat, que pot sorgir de forma voluntària
i amb una delimitació d’intervencions marcada dels interessos dels seus socis que un municipi que té una
responsabilitat d’atenció a tots els seus ciutadans.
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Redactat alternatiu de l’article 9.c
c) Col∙laborar i cooperar amb els municipis i amb les entitats juvenils tenint en compte la seva naturalesa i
d’acord a les seves característiques i finalitats, en l’aplicació de polítiques relacionades amb les persones joves
dels seus àmbits sectorials, així com prestar‐los assistència.
Una de les mancances que la llarga praxi de les polítiques de joventut a Catalunya permet constatar és la
dificultat que els departaments que apliquen mesures sectorials que afecten la joventut respectin o segueixin els
criteris que determina l’òrgan competent en la matèria. En el rerefons d’aquesta dificultat hi ha la falta de
reconeixement i de prestigi tècnic dels professionals i responsables de dissenyar, planificar i executar de forma
explícita les polítiques de joventut. És per aquesta raó que considerem de vital importància que en tot allò que
afecti a la recerca, investigació i estudi de les circumstàncies concretes dels joves i de les actuacions que s’hi
adrecin es respectin i es segueixin els criteris que estableix l’òrgan competent i que són els propis de tota
política de joventut. És per això que no alterem el redactat de cap dels punts de l’article 9. però afegim una frase
al punt f) per garantir l’extrem exposat.
Redactat alternatiu (afegit al final del punt f) de l’article 9.)
Els treballs de recerca i estudi que depenguin d’aquests Departaments incorporaran els criteris tècnics propis de
les polítiques de joventut que en cada cas determina el departament competent en la matèria.
Article 10. L’Òrgan competent en matèria de joventut que determini el Govern
1. L’òrgan competent en matèria de joventut que determini el Govern té les funcions executives i de direcció en
matèria de joventut.
2. Les funcions de l’òrgan competent en matèria de joventut es regulen per decret, sens perjudici de les funcions
que per llei estiguin atribuïdes a l’Agència Catalana de la Joventut.
Article 12. Actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut
En exercici de les activitats complementàries en matèria de joventut, els municipis poden:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament de l’Agència Catalana de la
Joventut, si així ho requereixen.
b) Estudiar i detectar les necessitats en matèria de joventut dins del seu àmbit territorial.
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en el seu àmbit territorial i d’acord amb el marc competencial.
d) Afavorir la participació de les persones joves en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural del seu
municipi.
e) Afavorir i promoure l’associacionisme entre les persones joves, així com la creació de consells locals de
joventut en l’àmbit territorial del municipi.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.
g) Gestionar les polítiques juvenils com a conseqüència de convenis i d’altres instruments de col∙laboració que
subscriguin amb aquesta finalitat amb la Generalitat de Catalunya.
Comentari
Ens sembla perfectament correcte que en el títol de l’article 12. es parli d’actuacions “complementàries” dels
municipis. No està pas en qüestió la competència exclusiva del Govern en joventut, de manera que tot allò que
faci una altra administració en el seu àmbit territorial ha de ser complementari d’allò que determina el Govern.
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Ara bé, hem explicat més amunt que considerem necessari establir algun grau d’obligatorietat per als ens locals
a l’hora d’intervenir en matèria de joventut, evitant que sigui només una opció intervenir‐hi. Al mateix temps,
som conscients que les circumstàncies concretes de cada municipi són diverses, i tant la realitat social com les
possibilitat materials d’intervenció generen situacions molt desiguals, de manera que és difícil establir nivells
d’obligatorietat rellevants. Si tenim en compte, a més, la conjuntura econòmica en que previsiblement
s’aprovarà la llei (crisi econòmica greu, envoltada de mesures de restricció i estalvi pressupostari per a
pràcticament totes les administracions), correm el risc que la proposta d’obligatorietat sigui refusada no per la
poca o molta correcció del seu plantejament, sinó per por que afecti de forma greu la gestió econòmica
municipal.
Per tot plegat, dividim l’article 12. en dues parts. En la primera, que redactem nosaltres ex nuovo, determinem
allò que obligatòriament “han de” fer tots els ajuntaments. En la segona, determinem allò que “poden” fer els
ajuntaments, i ho fem respectant íntegrament el text preexistent.
En la part que redactem nosaltres es comprova que parlem només d’actuacions bàsiques que busquen garantir
que la política nacional de joventut tindrà sempre trasllat a l’àmbit local, de manera que cap racó del país
quedarà desatès en aquest àmbit, i que els ajuntaments posaran els mínims recursos necessaris per tal que hi
hagi sempre una referència tècnica especialitzada a prop de qualsevol jove del país.
Redactat alternatiu (text afegit al principi de l’article 12.)
1. En exercici de les activitats complementàries en matèria de joventut i sempre en règim de cooperació amb el
departament competent del Govern, els municipis han de:
a) Difondre tots els serveis, programes, actuacions i iniciatives que formin part de les politiques de joventut
generades en qualsevol nivell possible de l’administració en el seu àmbit local.
b) Articular polítiques informatives i d’orientació en totes les temàtiques d’interès per als joves del seu
àmbit territorial, tot seguint les normatives que a tal efecte desplegui el departament competent i
integrant‐se en la xarxa o xarxes de serveis que per a aquesta finalitat es constitueixin.
c) Disposar d’una unitat tècnica especialitzada en matèria de joventut, dotada amb recursos humans
proporcionats al volum i capacitat econòmica de què en cada moment disposi el municipi, per tal que
pugui actuar com a referent de suport i servei als joves del seu àmbit territorial.
d) Dotar el municipi de mecanismes de participació, a través de la creació d’òrgans concrets o amb
l’establiment de normatives o ordenances que ho facilitin, per tal que els joves del seu àmbit territorial
puguin exercir fins al màxim nivell que els sigui possible i desitgin aquest dret.
Els quatre punts anteriors es desenvoluparan sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries que en
cada moment tingui el municipi i les funcions establertes es podran exercir de forma mancomunada amb altres
municipis quan el tamany o circumstàncies geogràfiques i demogràfiques ho facin recomanable.

Redactat alternatiu (substitueix la primera línia de l’actual text de l’article 12.)
2. En exercici de les activitats complementàries en matèria de joventut, és recomana que els municipis facin:
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Article 13. Assistència i cooperació als municipis per part dels governs locals supramunicipals
1. Els governs locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a
terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries dels ajuntaments en
matèria de joventut. Per a aquesta finalitat, els governs locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans de
joventut, amb la participació dels municipis del seu àmbit territorial.
2. En exercici de les funcions d’assistència i cooperació als municipis, els governs locals supramunicipals poden:
a) Promoure i difondre polítiques públiques destinades específicament a les persones joves en el territori
respectiu.
b) Coordinar els equipaments juvenils, els serveis juvenils i el personal especialitzat en joventut d’abast
supramunicipal.
c) Subministrar els elements necessaris per al desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, segons
els criteris establerts en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Aquests elements han de referir‐se, com a
mínim, a l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit territorial corresponent.
d) Exercir les competències complementàries en matèria de joventut que els municipis els hagin delegat o
encarregat la gestió, en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis
e) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica en matèria de joventut als municipis del seus àmbits
territorials, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis i fonamentant la seva actuació en la
coordinació i la promoció d’intervencions mancomunades.
f) Cooperar amb els municipis en l’establiment dels serveis necessaris per al correcte desenvolupament de les
polítiques de joventut.
g) Realitzar les potestats d’execució en matèria d’instal∙lacions juvenils, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de
desembre, d’instal∙lacions destinades a activitats amb infants i joves, sens perjudici de les potestats d’execució
exercides pels municipis en virtut del que disposa la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
h) Realitzar el treball conjunt amb les àrees i serveis del seu àmbit territorial per a incloure l’àmbit de joventut
en les seves agendes de treball.
i) Realitzar tasques de sensibilització social pel què fa a la condició juvenil i el paper actiu que han de tenir les
persones joves en la definició i constitució d’una ciutadania basada en la igualtat i la cohesió social.
Comentari

En aquest article s’hi troben algunes contradiccions entre la obligatorietat (han de) o la voluntarietat (poden)
dels governs supramunicipals. La llei de bases de regim local deixen a les competències complementaries la
porta oberta a possibles accions municipals que no li competeixen. Potser haurien de diferenciar l'acció de
proximitat (com els serveis socials d'atenció primària) i l'acció especialitzada (que no requereix una actuació tan
pròxima i pot ser més centralitzada).
Atès que hem defensat l’obligatorietat dels municipis de desenvolupar determinades actuacions en matèria de
joventut, proposem també que s’estableixi l’obligatorietat dels governs locals supramunicipals de donar suport
per a desenvolupar polítiques mancomunades entre aquells municipis del seu àmbit territorial que per raó de
tamany o circumstàncies geogràfiques o demogràfiques facin recomanable aquesta modalitat de treball.
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Redactat alternatiu (afegim un punt 2. a l’article 13.)
2. Els governs locals supramunicipals han de diposar recursos i sistemes de suport per a la cooperació supralocal
o la mancomunació de serveis entre aquells municipis que els requereixin per donar compliment a les
obligatorietats establertes a l’article 12.

Article 14. Òrgan competent dels ens locals i funcions
1. Les funcions de cooperació interadministrativa en matèria de joventut es realitzen mitjançant l’òrgan
competent en matèria de joventut en l’ens local.
2. L’òrgan esmentat ha d’encapçalar el treball transversal amb la resta d’àrees del municipi en tot el referent al
disseny, desenvolupament i l’aplicació de les polítiques de joventut desplegades al municipi.
Comentari
En la mesura que establim obligatorietat en l’execució de determinades mesures i serveis de política de
joventut, hem de garantir, en justa correspondència, que l’òrgan competent dels ens locals tindrà funcions
executives per a dur‐les a terme.
Redactat alternatiu (s’afegeix un punt final a l’article 14.)
3. L’organ competent dels ens locals és executiu per a aquelles funcions que s’estableixen com a obligatòries en
l’article 12. i té també la possibilitat de ser‐ho per a aquelles funcions que s’estableixen com a opcionals en el
mateix article.
Article 15. Coordinació administrativa
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant l’òrgan competent en matèria de joventut, ha de promoure
l’adopció de les mesures necessàries per a assolir un nivell adequat de coordinació i integració de les actuacions
dels poders públics en aquesta matèria.
2. L’Administració de la Generalitat ha de garantir el treball interdepartamental en matèria de joventut dins la
pròpia Administració, i el treball entre aquesta i l’administració local, sens perjudici de llur autonomia.
3. Les funcions de l’òrgan de coordinació interdepartamental que s’estableixi per a les polítiques de joventut del
govern s’han de determinar reglamentàriament.
4. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya regulat al títol primer és també un instrument de coordinació
interadministrativa.
Article 16. Col∙laboració administrativa
1. Els ens i òrgans que componen el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya col∙laboren en
l’aplicació de les polítiques de joventut, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments
previstos a la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu comú, així com la legislació de
règim local.
2. El Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya previst a l’article 20 té la finalitat d’assolir una
col∙laboració i cooperació eficaç en matèria de joventut.
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Carta de l’AcPpJ a l’Ajuntament d’Òdena
I. Sr. Francisco Guisado Santano
Ajuntament d’Òdena
Plaça Major,
2 · 08711 Òdena
Benvolgut Sr Francisco Guisado, alcalde de l’Ajuntament d’Òdena
Tenim el plaer d'adreçar-nos a vostè com a Junta Directiva de l'Associació Catalana de Professionals
de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), una organització professional amb cinc anys de vida que va
néixer amb la voluntat de defensar i promoure el reconeixement social i legal dels treballadors del
nostre sector i d'impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut al nostre país.
El motiu de la carta és comunicar-li la nostra disconformitat amb el procés de selecció iniciat per
l’Ajuntament d’Òdena arrel de la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador social, cultural i
juvenil, en règim de personal laboral, dins de l’organització municipal signada el 17 de juny de 2010, en
la qual s’hi especifica el requisit de que els/les interessats/des en participar en aquest procés selectiu
hauran d'estar en possessió del Títol de Graduat Escolar.
L’AcPpJ considera que aquesta condició mínima rebaixa d’una manera absolutament inadequada la
qualificació necessària per exercir les tasques i funcions pròpies d’un treballador de les polítiques de
joventut. Tot i que en l’actualitat no hi ha cap regulació específica de la nostra professió, forma part
d’un ampli consens, compartit de forma general per tots els agents que intervenen d’una forma o altra
en les polítiques de joventut, el fet que és imprescindible comptar amb formació universitària per
complir amb correcció les funcions tècniques pròpies del nostre sector. Ben aviat s’aprovarà al
Parlament de Catalunya la primera Llei de Polítiques de Joventut que establirà amb tota seguretat la
necessitat de regular el nostre sector professional i aquests aspectes es posaran a debat.
Considerem de la nostra obligació irrenunciable fer-li saber que la convocatòria que l’Ajuntament
d’Òdena ha fet pública afecta greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en
la vida pública catalana des de fa trenta anys i podria propiciar l’accés a una plaça de treball a un
treballador sense la mínima qualificació necessària per assumir les tasques i funcions previstes i amb
el risc evident, per tant, que el servei ofert pateixi una greu minva de qualitat.

Entenem, així doncs, i en absència d’una regulació específica per al nostre sector, que la qualificació
mínima que caldria exigir per a aquesta plaça és la de qualsevol dels graus superiors d’educació
secundària (Batxillerat, Cicles Formatiu Mitjà o Superior) i equiparar també les condicions laborals i
salarials a aquesta qualificació, amb el ben entès que des de l’AcPpJ apostem per una qualificació
universitària en les places que han de desenvolupar funcions tècniques en l’administració.
Esperem que l’Ajuntament d’Òdena pugui reconsiderar aquesta convocatòria i que millori en breu la
qualificació exigida i el nivell de les places ofertades. Quedem a la seva disposició per a qualsevol
aclariment o informació complementària que precisi.
Restant a la vostra disposició per qualsevol qüestió, rebeu la més cordial salutació,
Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
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Presentació de l’Estudi del Cens de Professionals en l’Àmbit de la Joventut

Invitació – Presentació – Portada de l’Informe del Cens de Professionals en l’àmbit
de la Joventut 2008
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La presidenta, el vicepredident i la secretària de l’AcPpJ presentant l’Informe

Desprès de la presentació, al Hall de la Secretaria de Joventut
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Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2010 en imatges

(1)
(2)
1. El Vicepresident Carles Viñas i el Secretari de Joventut Eugeni Villalbí firmant el conveni per al 2010
2. Dia de l’aprovació de la Llei de Polítiques de Joventut

La representació de la junta de l’AcPpJ reunida mb Laia Ortiz, Diputada i
Presidenta de la Comissió sobre les Polítiques de Joventut al Parlament
de Catalunya

A la presentació del Curs de Formació Bàsica en Polítiques
de Joventut

/ Visita d’una delegació Romanesa en P.J a la seu

AGO de l’AcPpJ 2010
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