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Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2013 en imatges:
web de Bones Pràctiques en Polítiques de Joventut i imatges de la inauguració de la
plataforma-presentació del llibre i de les jornades a Tarragona + Les trobades
simultànies entre professionals + Assemblees del 2013: Cornellà i Espai Jove La
Fontana
Balanços econòmics i l’estat de comptes de l’AcPpJ realitzat per l’empresa
Bàsic Assessors Legals i Tributaris, S.L.
Respecte les declaracions dels responsables del Departament d'Empresa i
Ocupació (carta oberta).
Recomanacions de l’AcPpJ per al Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2011-2020 i resposta de la Direcció General de Joventut.
Acta de la reunió de la subcomissió Tècnica Assessora de la Xarxa SIJ
(22/05/2012).
Manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques actives
d’ocupació.
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INTRODUCCIÓ
La última assemblea general ordinària (AGO) celebrada a Cornellà de Llobregat va suscitar una sèrie
de canvis i dilemes per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ).
L’anterior junta directiva presentava la seva dimissió després de tres anys de mandat (març 2009 –
abril 2012), convençudes i convençuts que la il·lusió havia de ser renovada. Tres anys frenètics, per les
polítiques de joventut i en defensa del col·lectiu professional. S’aprovaven també uns nous estatuts per
l’entitat, on els dos principals canvis són la durada del mandat, que s’escurça a tres anys i s’intenta així
provocar la participació interna i l’entrada més sovint de noves i nous socis a la cúpula, direcció i
projectes de l’AcPpJ. I el vot telemàtic a les Assemblees, facilitant aquest dret a les sòcies i socis que
no puguin venir presencialment els dies corresponents.

I tal dia farà un any, i la nova junta escollida per unanimitat en aquella assemblea ha viscut un any dur
en diversos sentits, carregat de dilemes interns i externs. Sobre el futur de les nostres professions i les
polítiques de joventut no les tenim totes. Majoritàriament, l’AcPpJ ha continuat treballat durant el 2013
per la seva defensa, però el preocupant és que la majoria de les accions continuen sense resposta per
part de les administracions o consistoris en qüestió. Situació que ha provocat un dels dilemes interns:
com hem o podem defensar ara la nostra tasca? Com convencem que les polítiques de joventut són
imprescindibles?

Per un altra banda, la situació econòmica de l’entitat. Un problema que ja arrosseguem des de fa dos
anys i que continua. I el dilema es podria sumar amb l’anterior. Si ja trobem dificultats en defensar i
sostenir el nostre àmbit, com podem fer creure en la necessitat d’una associació que empari les
nostres reivindicacions? L’existència, la reafirmació i la creença en les polítiques de joventut, les i els
seus professionals i l’AcPpJ, són i seran els principals reptes del present i futur de l’entitat.

Però no tot són dilemes i problemes, l’any 2013 ha tancat amb dos projectes que preveuen ser els
propers bucs insígnia de l’associació. Tal com ho va ser el Curs d'Especialització en Polítiques Locals
de Joventut (2007, 2008, 2009), l’Informe del Cens de Professionals en l'Àmbit de la Joventut a
Catalunya (2008-2010), i ara, l’aplicatiu web i el llibre de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut
(engegat el 2012) i el projecte internacional promogut des de l’entitat i que veurà la llum al març del
2015. El primer, ha d’aportar a l’anàlisi, la cura, noves perspectives i l’excel·lència, si pot ser, del treball
i els projectes destinats als joves. La projecció de la bona tasca feta, que es fa, i es continuarà fent,
dels professionals que es troben al darrere, els seus enginyers. Un projecte de continuïtat i necessari
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davant els temps que corren, segurament per tornar a fer proselitisme o pedagogia de la riquesa del
treball i contacte amb els joves, de les polítiques de joventut. I el segon, amb l’objectiu d’il·lusionar
novament a les i els professionals de joventut i ampliar mires i horitzons al treball amb, per i des dels
joves. Un projecte que va rebre un total recolzament a l’Assemblea Extraordinària celebrada el passat
30 de novembre de 2013.

A dia d’avui, i després de 10 anys d’història, som encara la única entitat de referència per les
treballadores i els treballadors en polítiques de joventut d’aquest país, i per l’àmbit en si mateix.
Pionera a nivell estatal i sense coneixement de que a Europa existeixi una igual que aglutini tot el
sector. Aprofitem doncs, la nostra singular idiosincràsia i poder de decisió sobre les polítiques de
joventut, les actuacions adreçades als joves o el contacte amb elles i ells. Som els que dissenyem i
executem i aquesta experiència es demostra amb les trobades simultànies entre professionals que van
engegar diversos socis i sòcies de l’AcPpJ el 2013, el futur think tank del nostre àmbit.
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BALANÇ ECONÒMIC 2013

COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS

5.736,85

Ingressos quotes
Ingressos llibres
Interessos bancaris
Devolucions de quotes

6.000,00
500,00
1,85
-765,00

Subvencions

15.050,00

Conveni Direcció General de Joventut
Subvenció Direcció General de Joventut

12.350,00
2.700,00

TOTAL

20.786,85

DESPESES
Directes
Retribució recursos humans
Seguretat social

14.197,20
10.666,56
3.530,64

Indirectes
Serveis empreses
Assessorament fiscal comptable
Assessorament laboral
Serveis de professionals indep. autònoms
Serveis bancaris
Hospedatge + domini Internet
Dietes i desplaçaments
Material oficina

5.391,68
2.500,50
1.161,60
612,70
350,00
123,53
34,50
522,98
85,87

TOTAL

19.588,88

RESULTAT COMPTABLE

1.197,97€
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COMPTE DE TRESORERIA
COBRAMENTS
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers (31/12/12)
Cobraments rebuts quotes socis
Cobrament conveni D.G.J (2012)
Cobrament Fons de finançament (part subvenció DGJ 2012)
Cobrament Llibres bones pràctiques

3.370,71
6.165,00
12.350,00
2.340,00
739,44

TOTAL

24.965,15

PAGAMENTS
Efectiu per despeses (caixa)
Devolució quotes socis
Pagaments a proveïdors
Despeses de personal (nòmines net)
Despeses de la S.Social
Despeses en I.R.P.F
Serveis bancaris

202,67
831,86
4.620,41
9.770,52
4.213,32
213,36
115,96

TOTAL

19.968,10

LIQUIDITAT _________

4.997,05€
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DADES BÀSIQUES I ACTUALITZADES DE L’AcPpJ
Local de gestió
Des del mes de desembre de 2006, l’AcPpJ disposa d’una seu en el local cedit per la Direcció General
de Joventut que té al carrer Calàbria, número 120 de Barcelona amb 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’espai és
compartit amb altres entitats, principalment COCAT, la Coordinadora d’Organitzadors de Camps de
Treball internacionals de Catalunya.
Les dades de contacte 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
Durant la temporada 2013/2014 els horaris d’atenció al públic a la seu són els següents:



Matins: Dimarts, Dijous i Divendres de 10:00 a 14:00h
Tarda: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00h

Recursos humans
Durant l’any 2013 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 un professional autònom, Pep Montes, que ha coordinat l’aplicatiu web i
les Jornades de Bones Pràctiques en Polítiques de Joventut.
El tècnic alliberat ha assumit, durant el 2013, 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.

Socis
L’AcPpJ, finalitza l’any 2013 amb 114 socis al corrent de pagament. Al llarg del 2013 hi ha hagut 11
baixes i 2 altes. Respecte a l’any anterior, tenim deu socis/es menys (123 el 2012).
La relació de sòcies i socis es la següent:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona
Comarques de Lleida
Comarques de Girona

65
27
11
8
3

50,11%
23,83%
11,23%
8,87%
4,93%
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Assemblees i junta directiva
Dissabte 27 d’abril del 2013 es va celebrar al Centre de Recursos Juvenils de Cornellà de Llobregat la
novena Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ amb 14 sòcies i socis assistents i 8 vots delegats (21%
dels associats).
El dissabte 30 de novembre de 2013 es va celebrar a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona, per primera
vegada a l’història de l’entitat, la I Assemblea General Extraordinària de l’AcPpJ amb 13 socis i sòcies
assistents i 9 vots delegats.
En aquesta Assemblea es van comunicar les baixes de 3 membres de la junta (Merche Carod, Iban
Alcaraz i Belen Rodríguez) per motius familiars i personals. I es van nombrar dos socis com a nous
membres de la junta: Xavi Ruiz i Santi Caño. L’AGE va aprovar unànimement les dues noves entrades.

Els nous i actuals membres de la junta i els grups de treball actius són:
President: Manel Cortés
Tresorer: Mario Granados
Secretària: Diana Perea
Vocals: Víctor Saló, Carles Vila, Manel Turón, Santi Caño i Xavi Ruiz
GRUP DE TREBALL SOBRE FORMACIÓ
Carles Vila, Santi Caño, Diana Perea
GRUP DE TREBALL PER AL TERRITORI I PARTICIPACIÓ
Víctor Saló, Diana Perea, Xavi Ruiz i Maika Farriols
GRUP DE TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Manuel Cortés, Emília Corona
COL·LABORACIONS CNJC-CJB-CEESC- MIJS
Mario Granados, Manuel Cortés, Pep Guasch
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SÒCIES I SOCIS
Borsa Laboral
Malgrat que continuí la tònica de la crisi, el servei de borsa laboral de l’AcPpJ es continua mantenint al
ritme i respecte el número d’ofertes publicades el 2012 (40). La majoria d’aquestes són procedents de
les comarques de Barcelona i dins del sector públic i associatiu. 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.
U

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, ACELLEC...). També hi han hagut descomptes als cursos
d’aquest passat estiu que han ofert les Escoles d’Estiu de Cultura Popular Festcat. A més, s’ha d’afegir
els descomptes en l’oferta d’assegurances del Grup Catalana Occident, mercès a l’acord de
col·laboració que l’entitat va arribar l’any 2012 amb aquesta empresa.

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, 2010, 2011, 2012 i aquest 2013. Un ús positiu però escàs. Concretament durant l’any
2013, han demanat aquest tipus de servei, 5 socis. Un més que el 2012.

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 associades 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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COMUNICACIÓ
Web - Notícies
Durant el 2013 hem mantingut una de les nostres apostes estratègiques: la comunicació de l’entitat i
l’entitat com a mitjà informatiu de les notícies relacionades en polítiques de joventut i les i els joves.
Aquest servei és molt ben valorat pels socis i de resultats positius.
Després de tres anys de creixement (2010-2012) en número de visites i visitants al web, enguany és el
primer que tenim una baixada, segurament protagonitzada per la llarga espera a tenir el nou web online. Tot i així, hem incrementat els nostres visitants diaris i assidus al web. Hem aconseguit fidelitzar
una sèrie d’uns 231 internautes per dia fixes. Diàriament s’han actualitzat les notícies enllaçades en els
perfils de les xarxes pròpies 2.0 de l’entitat. I també som en les primeres posicions dels buscadors més
importants de la xarxa: Google, Yahoo i Lycos. El servei de l’associació continua sent una font fiable
d’informació relacionada amb les/els professionals, les polítiques de joventut i les/els joves.
Nombre de visites totals any 2012: 190.931
Mitjana de visites al dia : 530,36
Mitjana de visites al mes : 15.911
Mitjana de visitants al dia : 209
Mitjana de visitants el mes : 6.270
Nombre de visites totals any 2013 : 141.353
Mitjana de visites al dia : 392,64
Mitjana de visites al mes :11.779
Mitjana de visitants al dia : 231
Mitjana de visitants el mes : 5.870
U

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 nostres activitats.
U

73 notícies publicades l’any 2013 (4 més que el 2012)
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AcPpJ 2.0
L’AcPpJ continua apostant en l’ús de les xarxes socials 2.0 i de l’extraordinari efecte que aquestes
eines tenen per la difusió i la interacció amb les i els internautes i també, amb les sòcies i socis que
utilitzen aquest tipus de serveis.
L’èxit de l’AcPpJ en el terreny de les TIC ja es troba consolidat i reconegut. 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 ja aglutina més de 5.500
interessades / interessats en la comunicació i informació que ofereix l’entitat.
L’idioma preferent i de comunicació a les xarxes socials és el català, encara que no es renuncia a
publicar notícies o interactuar en castellà, anglès o alemany.
Repassem les xarxes:
Facebook AcPpJ:
Nom: Acppj Catalunya
Tipus: Pàgina 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).

Admiradors/es: 4.163
Observacions:
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”. A finals del 2011 es va decidir convertir-lo en pàgina
d’admiradors que provisionalment s’anomena Acppj Catalunya. Es va creure convenient la conversió
per distingir-lo i donar-li més personalitat a Facebook. D’aquesta manera els “amics” passen a ser
admiradors: a que els “hi agradi” l’entitat, un gest més fiable i convincent i una imatge més corporativa
de l’associació. Durant el 2013 s’ha millorat el seu disseny i la interacció amb els
usuaris/amics/seguidors.
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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 longitud màxima de 140 caràcters
(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: 1.510 Seguits: 862 Llistat: 74 llistes
Observacions:
El compte twitter de l’AcPpJ ja és un referent. Pionera font d’informació que tracta exclusivament
notícies sobre Polítiques de Joventut i és troba a 74 llistes especialitzades. És activa 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).
Actualment l’aplicació està connectada amb la plana web de l’AcPpJ, la Comissió Europea i ERYICA.
El 2010 vam crear 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 l’altre, el que comenten les socies i socis de l’AcPpJ amb compte
Twitter.
Linkedin, Google + i Delicious
En l’últim trimestre del 2011 vam ampliar la llista de xarxes i eines 2.0 a on hi és present l’entitat. De
moment no en podem fer cap valoració degut a un ús escàs d’aquests comptes. Pel que fa a Google +
és la xarxa social que Google ha obert al ciberespai i el seu ús i característiques són força similars a
Facebook. Linkedin i Delicious són més especialitzades. La primera és una xarxa més professional i
connecta a tot tipus de professionals, empreses i ONG’s a través de CV’s virtuals i grups de treball en
xarxa. L’AcPpJ hi consta com a entitat. Pel que fa a Delicious és un servei de gestió d'adreces d'interès
a través del web i que es comparteixen i es valoren a través de la xarxa. L’AcPpJ té la seva pròpia amb
l’intenció d’oferir informació de diferents portals i enllaços d’interès per a les i els professionals de les
polítiques de joventut.
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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
durant aquests tres anys. 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 2013:
Carles Montagut Roquet, Coordinador de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Garriga
Jordi Casanovas i Berdaguer, Extècnic de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona1
Emília Corona, Cap de Secció de Joventut de l'Ajuntament de Lleida.

El reportatge del soci
La secció creada a principis del 2010 i que la construeixen les sòcies i sòcies de l'AcPpJ a través de
reportatges propis sobre activitats relacionades en les polítiques i les/els professionals de joventut, ha
quedat paralitzada aquest 2013, ja que no hem rebut propostes de nous reportatges.
Els reportatges i els seus socis col·laboradors, han estat de moment:
•

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

•

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

•

25 anys d'Informació Jove - Celebració del
Per Carles Viñas i Manolo Cortés

•

La Joventut d’Osona “ES MOU”
Per Anna Maideu

1

Dia Europeu de la Informació Jove a Eivissa

Aquest any hem volgut retre un homenatge a Jordi Casanovas, el primer professional de joventut que es jubila a Catalunya.
Va quedar-se a la secció web durant mig any i és per aquest motiu que al 2013 hi ha hagut menys “professionals del mes” que
els darrers anys. Recomanem l’especial professional del mes de Jordi Casanovas:
http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=1
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Relacions externes
Durant el 2013 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. Amb les
administracions públiques amb qui ja teníem relacions, i mantenint 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 el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). A més,
aquest 2012 s’ha firmat un conveni de col·laboració amb la Fundació Catalana de lleure educatiu i
sociocultural, per tal de programar una possible formació de futur amb l’Escola EFA o dissenyar
projectes compartits amb l’ACELLEC.
Les relacions amb la Xarxa Estatal s’han mantingut aquest 2013 amb la trobada a València l’octubre.
També vam col·laborar amb dues Jornades fora de Catalunya, les de Participación Juvenil y Consejos
de la Juventud (Madrid, juliol 2013), i Campamento en el Parlamento (Bilbao, Octubre).
Per un altre costat, l’AcPpJ ha col·laborat per cinquè any consecutiu amb les Escoles d’Estiu de
Cultura Popular Festcat, aportant-hi difusió dels seus cursos i rebent descomptes per a les i els nostres
socis. També hem tingut contacte amb totes les entitats que varem firmar el Manifest en defensa de les
polítiques actives d’ocupació.
Per acabar, l’AcPpJ manté la seva relació amb Europa i l’Acció 2.1 del Programa Youth in Action de la
Comissió Europea al considerar-se una entitat d’acollida del Servei de Voluntariat Europeu.
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FORMACIÓ
Consell Assessor del Màster Joventut i Societat
L’AcPpJ ha estat convidada, un any més, 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 2013 s’han realitzat tres reunions per tal de debatre sobre el curs. La primera d’elles,
fou un espai de presentació del curs, en la segona es va debatre sobre els continguts i la tercera fou
d’avaluació dels resultats del curs anterior i la previsió per aquest 2013/2014. La implicació en el
màster també s’ha concretat amb la col·laboració en la difusió de les places de pràctiques
professionals i en la participació en algunes de les sessions formatives i de debat. L’encarregat i
responsable de l’AcPpJ al Consell ha estat el President Manuel Cortés i el tècnic Pep Guasch.

DEFENSA
Les trobades simultànies de professionals de les polítiques de joventut
En un ambient distès, de caràcter informal i obertes a totes i tots els professionals que treballen amb i
per als joves, aquestes trobades pretenen aportar discurs, reflexions i millores, alhora que detectar
necessitats de la professió, en un col•lectiu on la crisi també li passa factura.
La finalitat de les trobades és la de reunir-se un cop al mes davant d’un tema o diversos que es
plantegen sobre el present i/o futur de les polítiques de joventut i de les/els seus professionals,
posteriorment resumir tot el recull d’aportacions fetes i transmetre-ho a les administracions del país
que treballen en politiques de joventut, des de la Direcció General de Joventut fins a l’ajuntament del
municipi/ciutat en qüestió on s’hagi fet la trobada. L’objectiu és aportar millores des de la visió
professional, de la base, a l’estat actual de les polítiques de joventut i promoure mesures i alternatives
de qualitat.
Per plantejar les trobades al municipi o ciutat del professional o professionals en qüestió, només cal
posar-se en contacte amb l’AcPpJ a través d’un correu electrònic o una trucada. I no cal que les/els
professionals que proposin o participin de les trobades siguin socis o sòcies.
Enguany s’ha engegat la dinàmica amb quatre trobades simultànies i un èxit considerable, més de 60
professionals hi ha participat a Barcelona, Lleida, Reus, Borges Blanques, Vic, Martorell i Tarragona i
amb els següents temes:
- Necessitats i propostes de treball dels professionals de la joventut a Tarragona
- La joventut i els professionals avui: com es relacionen amb nosaltres?
- Joves, crisi i possibles estratègies de suport des de les polítiques de joventut
- El futur de l’entitat i les i els professionals de joventut.
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Opinió de sòcies i socis de l’AcPpJ respecte l’aprovació del nou PNJCat
La principal novetat d’aquest nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), es que és el
primer després de l’aprovació de la Llei de Polítiques de Joventut el 2011. I ara, en teoria, el Pla té
molta més força com a rang normatiu.
L’AcPpJ va formular un reportatge obert a la participació de sòcies i socis l’AcPpJ que volguessin
opinar respecte l’aprovació d’aquest nou Pla. Es va visualitzar la vostra veu al web de l’entitat

23 de maig: jornada de lluita contra el bloqueig dels convenis col·lectius
L’AcPpJ animava a sortir al carrer per la defensa dels convenis col·lectius el passat 23 de maig. Bona
part dels i les treballadores de les polítiques de joventut es troben regulats pel sector del lleure
educatiu i sociocultural, també en perill d’extinció.
El passat 8 de maig les direccions de CCOO i UGT van decidir convocar una jornada de mobilització el
proper dijous 23 de maig davant del bloqueig de molts convenis col·lectius, entre els quals es troba el
del sector del lleure educatiu i sociocultural, que afecta a professionals de les polítiques de joventut.
La Reforma Laboral permet que desaparegui la vigència d’un conveni col•lectiu quan aquest caduca o
és denunciat, que fins ara, quedava prorrogat automàticament fins que es signava el següent conveni i
era el que es coneixia com a ultraactivitat. El sector del lleure educatiu i sociocultural ocupa actualment
a Catalunya més de 30.000 treballadors i treballadores.

Necessitem Casal l’Amic
30 anys d’aposta professional per l’acció social comunitària avalen la Fundació Casal l’Amic. Un model
influent, arriscat i de transformació a Tarragona que podria haver tancat les seves portes aquest
setembre.
La Fundació Casal l’Amic, entitat d’acció social que treballa amb infants, adolescents i joves de risc
social als barris de Ponent de Tarragona des del 1983 anunciava el passat dilluns 3 de juny que es
plantejava tancar els projectes el proper setembre a causa de la manca de finançament i el poc suport
econòmic de les administracions per aquest proper curs. En el context actual de retallades l’entitat
tarragonina no pot mantenir els projectes amb fons propis i si no es troba una solució aviat, s’haurà de
deixar d’atendre a les més de 5.000 persones amb qui anualment tracten. A més, la Fundació Casal té
una vintena de treballadors i una cinquantena de persones que presten el seu servei de forma
voluntària.
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut ha donat suport a la Fundació
Casal l’Amic. No podem deixar que desaparegui una entitat de referència en el treball comunitari,
també i especialment amb els i les joves amb risc d’exclusió social.
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L’AcPpJ en contra de la supressió del Consejo de la Juventud de España
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques Joventut manifestem el nostre desacord,
preocupació i malestar per la inclusió del CJE a la llista d’organismes a suprimir elaborada per la
Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques.
Davant les informacions publicades per diversos mitjans de comunicació com el País, que indicaven la
supressió del Consejo de la Juventud de España (CJE) i que el divendres 21 de juny es van confirmar
després de la reunió del consell de ministres amb l’informe de la Reforma de les Administracions
Públiques, des de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques Joventut (AcPpJ) es va
manifestar el desacord, preocupació i malestar per la inclusió del CJE a la llista d’organismes a
suprimir elaborada per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques.
El Consejo de la Juventud de España (CJE) és una plataforma d'entitats juvenils, creada per llei el
1983 i formada pels Consells de Joventut de les Comunitats Autònomes i organitzacions juvenils
d'àmbit estatal. Propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural del nostre Estat en un entorn global és la seva fi essencial, tal com recull l'article 48 de la
Constitució Espanyola. En l'actualitat, 76 entitats juvenils formem part d'aquest projecte comú, però
que en els propers mesos, poden veure’s desemparats davant del Govern de l’Estat.
No entenem com una entitat amb gairebé 30 anys de funcionament, única plataforma estatal, plural i
gestionada per els i les joves, únic interlocutor legítim que representa el món associatiu en totes les
seves vessants, formes, ideologies, escola de democràcia per excel·lència, amb reconeixement a nivell
europeu, pugui ser considerat com un “organisme a suprimir”.

PUBLICACIONS / PROJECTES
Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut: llibre, web i jornades2
L’últim quadrimestre de l’any 2012 l’AcPpJ va culminar el projecte al web de Bones Pràctiques en
l’Àmbit de la Joventut, compartit amb la Direcció General de Joventut, i que en el 20 de juny de 2013
es va presentar, també en format llibre, la tercera publicació de l’entitat.
Aquest projecte pretén ser una plataforma i eina col·laborativa, oberta i dinàmica, al servei dels
professionals de les polítiques de joventut. Posem a disposició dels seus usuaris informació àmplia,
extensa i minuciosa sobre diversos projectes de qualitat en l’àmbit de la joventut, i oferim la possibilitat
d’opinar sobre ells, d’obrir debats i discussions sobre els seus continguts i propostes.
Tot els projectes que es mostren han estat revisats i avaluats per una comissió d’experts que n’ha
destacat les virtuts i els valors i que ha cregut que poden ser referència de bones pràctiques per als
professionals que treballen en l’àmbit de la joventut des de l’administració, des del món associatiu o
des del món de l’empresa.

2

A l’annex podeu consultar la home del web de Bones Pràctiques i imatges de les jornades a Tarragona i a la presentació
oficial del web i llibre.
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A la home del web trobareu noticies sobre l’actualitat dels projectes, amb informació sobre el seu
desenvolupament i aplicació pràctica. En l’apartat dedicat a cada projecte podeu participar explicant
què us ha semblat, quines virtuts hi heu trobat, quines aplicacions pràctiques us han cridat l’atenció o
quins dubtes us generen. En l’apartat “proposa projecte”, a més, tindreu l’oportunitat d’informar-nos de
l’existència d’algun altre projecte que considereu interessant i que creieu que té suficient qualitat com
per ser incorporat al fons informatiu de la plataforma.
Cada sis mesos farem una revisió i actualització dels continguts del web. D’una banda, renovarem la
informació sobre els projectes, tot incorporant les novetats que s’hi hagin produït. Però d’una altra
banda incorporarem nous projectes que hàgim detectat o que vosaltres mateixos ens hàgiu proposat a
través del web. La nostra intenció és que el fons de projectes vagi creixent i es vagi adaptant a les
necessitats i interessos expressats per la comunitat de professionals. És per això també que
periòdicament farem resums dels principals debats o opinions generades a la plataforma i en farem
difusió.
Aquesta plataforma, per tant, té un principi, però no té final. O, més ben dit, sereu els mateixos
professionals de les polítiques de joventut els que en decidireu el futur, amb les vostres aportacions i
participació.
El projecte Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut es planteja, per tant, assolir tres grans finalitats.
Primera
Localitzar, descriure i valorar projectes exitosos que donen resposta a necessitats concretes de les
polítiques de joventut en tots o la majoria d’àmbits que li són propis. El coneixement de projectes que,
amb un grau elevat d’objectivitat, puguem qualificar com a correctes, ens ajudarà a determinar i validar
tècniques i mètodes d’aplicació que poden actuar com a exemples a seguir. Ens proposem iniciar la
construcció d’un cànon de les polítiques de joventut. Es tracta de construir el model de resposta
pràctica al coneixement científic que tenim dels joves i la joventut.
Segona
Generar una eina útil per als professionals. Per a cada zona o territori del país, per a cada realitat
social, física i econòmica concreta, per a cada àmbit d’intervenció, hem de trobar com a mínim una
manera de treballar que resulti adequada i eficaç. La nostra hipòtesi és que es pot intervenir en tots
els camps necessaris des del punt de vista de les polítiques de joventut amb una certa garantia d’èxit. I
ens proposem demostrar la nostra hipòtesi exposant les tècniques i els mètodes que ho han fet
possible en realitats concretes i precises.
Tercera
Fer una nova passa en el camí de consolidar els perfils dels professionals de les polítiques de joventut.
Intentarem validar amb exemples pràctics el que ja sabem sobre les aptituds i competències
necessàries per exercir les tasques que li són assignades. Un projecte qualificat com a bona pràctica
és també un projecte correctament executat per un o diversos professionals, i ens fixarem, per tant, en
el recorregut i trajectòria d’aquests professionals, en la seva formació, en les competències i habilitats
que han desenvolupat i en aquelles aptituds que han hagut de posar en joc per assolir amb èxit el seu
objectiu. Què aporten específicament els professionals a aquells projectes que mereixen la qualificació
de bona pràctica?
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http://www.joventut.info/bonespractiques/

L’AcPpJ presenta la primera plataforma interactiva de bones pràctiques en l’àmbit de la
joventut
Dijous 20 de juny vam presentar al Magatzem Escolà del Born de Barcelona el projecte de bones
pràctiques en l’àmbit de la Joventut, tercera publicació de l’entitat i plataforma web inèdita.
El President de l’AcPpJ Manuel Cortés i el Coordinador del projecte Pep Montes, van estar
acompanyats per Antoni Reig, Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Iban
Espinoza, gerent del Magatzem Escolà i Xavier Momer de la Cooperativa l’Olivera.
L’escenari fou al mateix celler del Magatzem Escolà, seu de la distribuïdora de vins i destil·lats amb
més de 50 anys d’història, a on vam degustar el vi blanc de la Cooperativa l’Olivera, cooperativa
d'integració social que incorpora persones amb dificultats que participen activament en tot el procés.
Una bona pràctica i admirable ubicada a Vallbona de les Monges.
Ales 19.30h s’iniciava la presentació i la primera plataforma en línia de projectes de bones pràctiques
en l’àmbit de la Joventut es posava en marxa. Tant la publicació com a la plataforma, es descriuen 13
propostes d’intervenció d’arreu de Catalunya, com també, els criteris que han determinat la seva
selecció, dissenyats a través d’un consell avaluador format per quatre experts i el seu coordinador, Pep
Montes, que en fa un anàlisi i que remarcava durant la presentació que el projecte no només serveix
com a guia i referència per als i les professionals de joventut, persones interessades o expertes en
l’àmbit, si no també per al reconeixement de la feina ben feta i el treball de fons de les polítiques de
joventut i, davant els temps que corren, exercir una pressió política per a que no minvin els
pressupostos de uns projectes impulsats per administracions, empreses i entitats que, gràcies aquests
primers 13, arriben a un conjunt d’uns 60.000 joves.
Amb el suport de la Direcció General de Joventut, s’edita aquesta tercera publicació de l’entitat, però
s’engega sobretot, la primera plataforma interactiva de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut.
Aquests tretze projectes són només una primera mostra del que pot arribar a ser la plataforma. A
través d’ella, els i les professionals poden opinar sobre els projectes, debatre sobre els criteris tècnics
en què es basen i promoure iniciatives per prestigiar i preservar aquest àmbit de la gestió pública, que
afronta en l’actualitat greus dificultats a causa de la davallada intensa dels pressuposts públics.
S’espera, a més, que els usuaris proposin a través del web nous projectes que, després de la pertinent
avaluació, puguin incorporar-se al recull de bones pràctiques.
Cada sis mesos, un equip d’experts revisarà totes les aportacions i debats realitzats al web, n’extraurà
conclusions i actualitzarà els continguts de la plataforma. Afegirà nous projectes proposats pels usuaris
que hagin superat els criteris de qualitat fixats pel Consell Avaluador. La plataforma pretén convertir-se
en una eina interactiva que s’alimenti dels seus propis usuaris i els converteixi en protagonistes del
desenvolupament professional del sector.

Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut a Tarragona, Girona i Lleida
El 19 de novembre, 3 i 12 de desembre del 2013, el projecte i plataforma web de bones pràctiques en
l’àmbit de la joventut es va presentar a Tarragona, Girona i Lleida respectivament, acompanyat per 9
propostes d’arreu del país.
Tal com hem fet esment, es van mostrar, a més, fins a nou bones pràctiques de les tretze que aquesta
aglutina i es va debatre, entre els participants, els aspectes professionals i teòrics que tenen en comú.
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El 19 de novembre a Tarragona, els temes clau van ser la mobilitat, dinamització del territori o la
cooperació interinstitucional amb projectes com la Comarkalada, el Bus Nit o Carretera i Manta. A
Girona, el 3 de desembre, i gràcies a propostes com 360Fest, Lablearning o Cinema en Curs, es
debatia la relació entre les polítiques de joventut, l’educació i la cultura, l’educació reglada i educació
no formal o les noves habilitats per a les i els joves... I per acabar a Lleida, el 12 de desembre, el tema
central de les bones pràctiques en joventut que s’hi presentaven, Jove: Què, Véns?, Els Nous
Voluntaris o Intervenció al Carrer, girava en relació a la inclusió dels joves, dels serveis socials amb les
polítiques de joventut o la cooperació interdepartamental.
Les Jornades han nascut amb l’intenció de que puguin ser anuals i millorables a cada edició, cada any
comptarem amb nous projectes seleccionats com a bones pràctiques en l'àmbit de la joventut i
l’experiència i l’avaluació de les i els professionals i altres interessats que hi assisteixin.
L’avaluació interna i la dels quasi 100 persones que hi van assitir, la majoria d’elles professionals de
joventut, però també, alguns polítics relacionats en l’àmbit i joves i estudiants interessats en aquest
tipus de projectes, fou més que positiva i amb ganes de repetir-ho.
Les propostes que s’hi van presentar estan consolidades, serveixen com a exemple i poden servir com
a influència per a presents i futures intervencions amb i per als joves. Els debats, posteriors a cada
presentació, ens han servit per conèixer més a fons els seus aspectes tècnics, la seva filosofia i les
seves característiques. La cooperació entre municipis o la interdepartamental, com a claus de l’èxit i la
conjuntura de les propostes. I les temàtiques que s’han abordat han estat amplies, tantes com les que
ens han ofert els projectes, des de la mobilitat fins la cultura, l’educació en el lleure o la inclusió social
dels joves

21

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 fins el 2014. 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 juliol del 2010 va arribar la primera voluntària europea a l’AcPpJ i va estar entre nosaltres fins el
març del 2011. Les seves tasques van anar 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.
Després de l’AGE del 30 de novembre de 2013, la dimensió internacional de l’AcPpJ té un altre repte,
tirar endavant el seu primer projecte europeu per tal de debatre l’estat actual del treball amb, des de i
per als joves amb l’objectiu d’ampliar mires i horitzons al treball amb, per i des dels joves i il·lusionar
novament a les i els professionals de joventut. Un projecte que es començarà a treballar aquest 2014,
per a poder estrenar-lo al març del 2015.

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
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-

Jesusa Rodriguez. Tècnica de la XCSIJ

-

Laura Moreras. Tècnica de la XCSIJ
Juanjo Sánchez. Tècnic de la XCSIJ

Surt de la comissió:
-

Emilia Corona. Ajuntament de Lleida.

Durant l’any 2013 s’han convocat tres reunions de la CTA.

Reunió amb Jóvenes en Red (Uruguay)
Divendres 11 de gener la junta de l’associació va rebre la visita del Coordinador General del programa
uruguaià Jóvenes en red, Diego Olivera.
Diversos membres de la junta i el tècnic de l’AcPpJ, encapçalats pel President Manuel Cortés, vam
rebre a la seu de treball, Diego Olivera, sociòleg i treballador social que actualment coordina el
Programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES). Dues hores i mitja
que van servir per informar-nos mútuament del context actual en l’àmbit de la joventut d’Uruguay i
Catalunya, posar sobre la taula i discutir sobre el tipus de línies i polítiques adreçades als joves dels
dos països i escoltar com funcionava el programa que Diego Olivera coordina a l’Uruguay.
Jóvenes en Red és un programa interinstitucional coordinat pel MIDES que cerca promoure l'exercici
dels drets de joves de 14 a 24 anys, desvinculats del sistema educatiu i del mercat formal d'ocupació.
Amb un abordatge integral, territorial i en comunitat per part d’un professional (cada 20
adolescents/joves) que orientarà el trànsit dels i les adolescents i joves pel programa, amb la finalitat
de disminuir els factors de distanciament de la proposta i contribuir amb la seva projecció educativa i
laboral.
La proposta està dirigida a adolescents i joves d’entre 14 i 24 anys, que no hagin acabat el cicle bàsic
dels seus estudis i que en l’actualitat no estudiïn, pertanyents a llars amb ingressos per sota del llindar
de pobresa i que no tinguin ocupació formal. El 26 de juny de 2012 va engegar Jóvenes en Red i la
primera etapa va acabar a finals de l’any passat amb l’implementació del programa a 24 municipis.
La reunió va obrir una porta oberta a la col·laboració i suport mútu que des de l’AcPpJ esperem doni
els seus fruits en el futur.

L’AcPpJ a la VII Jornada Comarcal de Joventut del Baix Llobregat
El 6 de març l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut va participar a la
setena edició d’aquesta Jornada organitzada pel Servei Comarcal de Joventut del CC del Baix
Llobregat.
El tema de fons d’enguany era la solidaritat i la intervenció juvenil o com projectes joves treballen, es
relacionen, o actuen de manera cooperativa, de respecte a l’altre o de quina forma el voluntariat aporta
un conjunt de valors als joves, més necessaris que mai a dia d’avui.
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6 d’abril: Assemblea oberta dels professionals de joventut de Tarragona
Diversos socis i sòcies de l’AcPpJ de les comarques de Tarragona van plantejat realitzar una
Assemblea oberta per tal de compartir, reflexionar i discutir el present i el futur de les polítiques de
joventut i de tot el que engloba el dia a dia dels i les professionals:

Quin és l'entorn actual de les polítiques de joventut? Quins són els elements que dificulten la nostra
professió? Quins mecanismes i estratègies podem desenvolupar en l'àmbit professional per tal de
millorar l'entorn en el que treballem? Són alguns els temes que es van tractar.

L’AcPpJ s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Després de realitzar una enquesta a les sòcies i socis de l’entitat, es decideix al juliol i per majoria, que
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut s’adhereixi al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir.
Tenint en compte que aquesta decisió no es vinculava directament amb els objectius i la raó de ser de
l'associació, la junta directiva va considerar convenient consultar a la resta de sòcies i socis de si
l’AcPpJ s’havia d’adherir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, a través d’una enquesta interna
formulada el passat dimarts 2 de juliol i donant un marge de temps fins el dimecres 10 per a que les i
els professionals associats contestessin a la pregunta: L'AcPpJ s'ha d'adherir al Pacte Nacional pel
dret a decidir?
Després d’una setmana, el 40% dels associats han contestat. Un 80% van respondre que si, i l’altre
20%, no. Per majoria, s’aprova l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Diàleg sobre polítiques de joventut entre joves, professionals i polítics a
València
L'Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) organitzava aquesta
trobada nacional sobre polítiques de joventut entre el 17 i 20 d'octubre a València.
Amb el suport del programa “La Joventut en acció” de la Unió Europea i la col·laboració de la
Universitat de València i el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), l’objectiu
d’aquestes jornades era el de fer un anàlisis de la situació actual del treball amb joves i dissenyar de
manera conjunta, estratègies més adequades a la realitat en què actualment ens trobem.
El programa és complet, dijous 17, després de la presentació dels participants, es prepararaven tallers
simultanis amb un objectiu comú des de els tres punts de vista representats: joves, polítics i tècnics.
Divendres, era el dia on els joves presentaran els projectes, considerats com a bones pràctiques a la
seva comunitat, a polítics i tècnics presents. La idea era poder transferir de comunitat a comunitat a
algun d’aquests projectes. Des de Catalunya, es va presentar el Bus Nit del Consell Comarcal
d’Osona, una de les 13 bones pràctiques de la plataforma web de l’AcPpJ.
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ANNEXES








Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2013 en imatges:
web de Bones Pràctiques en Polítiques de Joventut i imatges de la inauguració
de la plataforma-presentació del llibre i de les jornades a Tarragona + Les
trobades simultànies entre professionals + Assemblees del 2013: Cornellà i
Espai Jove La Fontana
Balanços econòmics i l’estat de comptes de l’AcPpJ realitzat per
l’empresa Bàsic Assessors Legals i Tributaris, S.L.
Respecte les declaracions dels responsables del Departament
d'Empresa i Ocupació (carta oberta).
Recomanacions de l’AcPpJ per al Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2011-2020 i resposta de la Direcció General de Joventut.
Acta de la reunió de la subcomissió Tècnica Assessora de la Xarxa
SIJ (22/05/2012).
Manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques
actives d’ocupació.
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Més a: http://www.joventut.info/bonespractiques/
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*Alguns moments de la presentació del projecte de bones
pràctiques al magatzem escolà
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*19/11: jornades de bones pràctiques a Tarragona
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*Imatges de les trobades entre professionals i simultànies
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Assemblees AcPpJ: IX Assemblea General Ordinària (27/4 al Centre de Recursos Juvenils de Cornellà de Llobregat) i I Assemblea General
Extraordinària (30/11 a l’Espai Jove la Fontana de Barcelona)
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