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INTRODUCCIÓ
La última assemblea general ordinària (AGO) celebrada el 21 d’abril del 2012 a Cornellà de Llobregat,
ha suscitat 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 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 treballat durant el 2012 per la
seva defensa, fent públics manifestos i enviant cartes de denúncia a Ajuntaments que es desprenien
de serveis sencers o deixaven sense professionals i polítiques de joventut els seus municipis,
convocaven llocs de treball públics i en joventut amb el requeriment d’una formació insuficient per part
dels candidats, o a un altre, la publicació d’un Plec de condicions tècniques que havien de regir la
contractació de diferents serveis adreçats al jovent, impossibles d’assumir amb el pressupost
destinat... aquests són alguns dels exemples, però el preocupant és que la majoria d’aquestes accions
no han rebut 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 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 2012 ha tancat amb un projecte que preveu ser el proper
buc insígnia de l’associació. Tal com ho va ser el Curs d'Especialització en Polítiques Locals de
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Joventut (2007, 2008, 2009), l’Informe del Cens de Professionals en l'Àmbit de la Joventut a Catalunya
(2008-2010), l’aplicatiu web i el llibre de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut (2012), ha
d’aportar a l’anàlisi, la cura, noves perspectives i l’excel·lència, si pot ser, del treball i els projectes
destinats al jovent. 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 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.

A dia d’avui, i després de quasi 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
han engegat diversos socis de l’AcPpJ el 2013, el futur think tank del nostre àmbit.
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BALANÇ ECONÒMIC 2012
COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS

6.351,82

Ingressos quotes
Interessos bancaris
Prestacions de serveis

5.950,00
1,82
400,00

Subvencions

14.950,74

Conveni Direcció General de Joventut
Subvenció Direcció General de Joventut

12.350,00
2.600,00

TOTAL

21.302,56

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
Devolucions quotes
Hospedatge + domini Internet
Dietes i desplaçaments
Material oficina
Resultat comptable 2011

4.408,41
153,50
877,48
493,00
1.250,00
88,33
342,15
29,50
68,50
74,72
1.031,23

TOTAL

18.605,61

RESULTAT COMPTABLE

2.696,95€
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COMPTE DE TRESORERIA
COBRAMENTS
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers
Cobraments rebuts quotes socis
Cobrament conveni D.G.J (2011)
Cobrament subvenció Secretaria –DGJ pendent (2010-2011)
Cobrament Informe AcPpJ (Diputació de Barcelona)

1.096,99
5.950,00
12.160,00
3.540,00
400,00

TOTAL:

23.146,00

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
Despeses de personal independent
Serveis bancaris

188,50
342,15
3.495,75
10.666,56
3.530,64
475,86
987,50
88,33

TOTAL

19.775,29

LIQUIDITAT

3.370,71€

U
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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 2012/2013 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 2012 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 el llibre i aplicatiu
web de Bones Pràctiques en Polítiques de Joventut.
El tècnic alliberat ha assumit, durant el 2012, 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 amb 126 socis al corrent de pagament. Al llarg del 2012 hi ha hagut 7 baixes i 6
altes. Respecte a l’any anterior, tenim un/a soci/a menys (127 el 2011).
La relació de sòcies i socis es la següent:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona
Comarques de Lleida
Comarques de Girona

69
29
13
10
5

55,11%
22,83%
10,23%
7,87%
3,93%
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Assemblea i junta directiva
El dissabte 21 d’abril de 2012 a Cornellà de Llobregat vam viure la VIII Assemblea General Ordinària de
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. Amb 23 sòcies i socis i 3 vots
delegats (quasi el 20% dels associats), la VIII Assemblea celebrada al Centre de Recursos Juvenils de
Cornellà de Llobregat es va convertir amb la que hi va haver-hi més assistents de totes.
Dues de les decisions més importants aprovades per unanimitat i a destacar de la passada VIII
Assemblea fou la d’aprovar els nous Estatuts de l’entitat (adaptats a la nova Llei 4/2008 del Llibre
Tercer del Codi Civil de Catalunya referent a les associacions i a les fundacions) i l’aprovació de la
candidatura de nova Junta encapçalada pel soci Manuel Cortés, per la direcció de l’associació pels 3
propers anys (2012-2015).
Els nous i actuals membres de la junta i els grups de treball actius són:
President: Manel Cortés
Vicepresidenta: Belén Rodríguez
Tresorer: Mario Granados
Secretària: Diana Perea
Vocals: Víctor Saló, Iban Alcaráz, Mercedes Carod, Carles Vila i Manel Turón.
GRUP DE TREBALL SOBRE FORMACIÓ
Carles Vila, Belén Rodríguez
GRUP DE TREBALL PER AL TERRITORI I PARTICIPACIÓ
Víctor Saló, Iban Alcaráz, Mercedes Carod, Diana Perea, Xavi Ruiz i Maika Farriols
GRUP DE TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Manuel Cortés, Emília Corona
COL·LABORACIONS CNJC-CJB-CEESC
Mario Granados, Manuel Cortés
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SOCIS
Borsa Laboral
Malgrat que continuí la tònica de la crisi, el servei de borsa laboral de l’AcPpJ ha crescut en número
d’ofertes publicades respecte el 2011, de 31 a 43 (12 més). 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, merces a l’acord de
col·laboració que l’entitat va arribar l’any 20122 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 i aquest 2011. Un ús positiu però escàs. Concretament durant l’any 2012, han
demanat aquest tipus de servei, 4 socis. Un més que el 2011.

Mapa de sòcies i socis AcPpJ1
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.

1

Si entreu al web amb les vostres claus, comprovareu que és la última secció del menú de l’esquerra.
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COMUNICACIÓ2
Web – Notícies - TV
Al febrer vam estar convidats al programa del Canal Català, Vostè té la paraula, a on es tractava la Llei
Òmnibus i l’estat actual del turisme a Catalunya. Manuel Cortés, llavors el tresorer de l’entitat, va
representar i donar veu a l’entitat sobre aquests dos temes3.
Durant el 2012 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. A
l’espera de que definitivament aquest 2013 ja tinguem on-line la web nova, s’ha millorat la navegabilitat
de l’actual i hem continuat oferint notícies 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.
Després de dos anys de creixement (2009-2010) 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 2011: 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 2012 : 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

71 notícies publicades l’any 2012 (8 més que el 2011)

2

Exemples de comunicació AcPpJ al web/twitter/facebook (notícies, cròniques, nou web...)
Notícia publicada al web sobre l’aparició de l’AcPpJ al programa:
http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=71
3
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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: 4.402
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 2012 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: 1151 Seguits: 682 Llistat: 63 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 63 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 2012:
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 Barcelona4
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
continuat aquest 2012 aportant més articles.
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

4

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 2012 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 2012 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 2012 encara que no s’ha programat cap
trobada ni reunió. Per un altre costat, l’AcPpJ ha col·laborat per quart 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 2012 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 2012/2013. 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.

XXX Jornades de
l’ocupabilitat juvenil

Polítiques

Locals

de

Joventut:

cap

a

El dimarts 27 de novembre l’AcPpJ va participar a les jornades que com cada any, organitza l'Oficina
del Pla Jove de la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona. I ja en van 30 de les jornades que anualment apleguen a polítics i tècnics
relacionats amb les polítiques de joventut de l’àrea de Barcelona. Aquest any es celebrava a
l’ESADECREAPOLIS de Sant Cugat del Vallès, i l'eix temàtic de les jornades es centrava en
l'ocupabilitat juvenil.
Després d’un acord amb l’Oficina del Pla Jove, a l’AcPpJ se li va encarregar fer un retrat actual de les
polítiques de joventut i dels seus professionals, un informe5 el qual havia de ser presentat durant
aquestes jornades després de la hora de la pausa, el dinar. Manuel Cortés, President, Diana Perea,
Secretària, i Pep Guasch, tècnic de l’entitat, foren els responsables de presentar i resumir aquest
informe que va ser realitzat per la junta i el tècnic de l’AcPpJ i que posava sobre la taula l’estat actual
dels professionals i les polítiques de joventut. Ens va acompanyar i fer de moderadora, Gracia Escabia,
actual Cap de l’Oficina del Pla Jove.

5

Podeu consultar aquest informe al web de l’AcPpJ o clicant l’enllaç:
http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1103&Itemid=71
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DEFENSA
Respecte les declaracions dels responsables del Departament d'Empresa i
Ocupació a la Comissió de Polítiques de Joventut del passat 18 d’abril al
Parlament de Catalunya6
Carta oberta i de denúncia de l’AcPpJ, amb el suport del Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya, per el to i les maneres que van mostrar els responsables del Departament d'Empresa i
Ocupació el passat 18 d’abril de 2012 a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de
Catalunya.

Recomanacions de l’AcPpJ per al Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2011-20207
Dijous 21 de juny es feia públic l’Edicte pel qual se sotmetia a informació pública el Projecte de decret
que, per fi, aprovaria el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Amb la finalitat de donar la
participació a les i els professionals de les polítiques de joventut i altres persones interessades en el
procés d’elaboració del projecte de decret esmentat, el Departament de Benestar Social i Família va
posar en disposició de tothom tota la informació (Decret i PNJC 2011-2020), perquè se’n examines el
redactat del Decret final i es pogués formular les al·legacions i observacions que es consideressin
oportunes fins el 9 de juliol de 2012.
Proposta de revisió col•laborativa entre les sòcies i els socis
L’AcPpJ va proposar a les sòcies i socis, i altres professionals de les polítiques de joventut, que
revisessin el document, posant a disposició el correu electrònic (info@joventut.info) i telèfon (93 424 08
81), fins el divendres 6 de juliol per a rebre qualsevol dubte, qüestió, al•legació i/o observació sobre el
redactat del Decret.
Les recomanacions de l’AcPpJ
Després d’aquest procés, l’AcPpJ creia que es feien poques mencions i referències a les tasques i el
treball dels Professionals de les Polítiques de Joventut del nostre país, i és per aquest principal motiu,
que es van proposar alguns canvis per puntualitzar la importància del paper de les i els professionals
en el desenvolupament del PNJC. Des de l’AcPpJ es va creure que es podien afegir aquestes
puntualitzacions en el text sense que aquest fet suposi una distorsió o, de cap manera, algun canvi o
desviació dels plantejaments o objectius del PNJC 2011-2020.
Resposta del Consell rector del PNJCat a les recomanacions de l’AcPpJ
El setembre passat, i agraint la feina feta per l’entitat, el Director General de Joventut Toni Reig en
nom del Consell rector del PNJCat ens feia saber les respostes a les recomanacions al text del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2012 (PNJC 2011-2020) que l’AcPpJ va presentava el 9 de
juliol.
6
7

Carta oberta que podeu consultar a l’annex
A l’annex trobareu aquestes recomanacions de l’AcPpJ (puntualitzacions)
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El Consell Rector del PNJCat format pel Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), en
representació del teixit associatiu juvenil, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques -ACM- i
Federació de Municipis de Catalunya -FMC-, en representació del món local i la Direcció General de
Joventut, finalment va acceptar algunes recomanacions i canvis en el redactat (4) i d’altres que no (3),
seguint unes valoracions i barems que l’AcPpJ ha entès i considerat acceptables.

Carta a l’Ajuntament de Barcelona arrel de la convocatòria per a la provisió
definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball d'Assessor/a de la
Direcció de Programa de Joventut
El motiu d’aquesta carta de l’AcPpJ a l’Ajuntament de Barcelona fou la de mostrar el descontentament
de l’entitat vers aquesta convocatòria apareguda a l’abril del 2012, o on es sol•licitava pertànyer al grup
C (subgrup C1) mentre que les funcions que es demanaven requerien d’un grup superior. 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 tècnic de les polítiques de joventut. La Llei
Catalana de Polítiques de Joventut aprovada el 22 de setembre de l’any 2010 dedica un capítol als
Professionals i Instruments d’execució de les Polítiques de Joventut. Concretament l’article 32 deixa
constància de la importància d’aquests professionals i de que les administracions respectives vetllin
per la seva formació.
I no tan sols perquè sigui un posicionament de l’AcPpJ sinó que també 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.
Considerem de la nostra obligació irrenunciable fer saber que aquest tipus de convocatòries afecten
greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida pública catalana des
de fa més de 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.

Carta a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat arrel del Plec de
condicions tècniques que han de regir la contractació de diferents serveis
adreçats al jovent del municipi
El motiu de la carta fou el de comunicar la nostra disconformitat amb aquest Plec de condicions
tècniques que va publicar l’Ajuntament de Sant Feliu a principis de febrer del 2012. El pressupost anual
de que es disposava al Plec de 42.000€ + I.V.A, fa inviable i incompatible la contractació de dues
persones amb una dedicació horària mínima de 35 hores a la setmana cadascuna d’elles, i incloses al
conveni col•lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya tal com també s’exigia i
s’especificava en el punt 6 sobre recursos humans del mateix plec.
Segons el Plec de condicions, es deduïa que les persones contractades per dur a terme els serveis
haurien de ser un tècnic de grau mig en el servei d’informació i un dinamitzador. Aquestes dues
contractacions ja superen el pressupost màxim anual de 42.000€, seguint el salari indicat en el
Conveni del sector, que ofereix l’Ajuntament. Deixant de banda els criteris de valoració pels quals els
projectes empresaris que es presentaven sumaven punts o la suma legal del percentatge de benefici
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empresarial en concepte de gestió, es demanava també sota la mateixa quantitat un projecte tècnic
amb activitats incloses durant tot l’any. Entenem que segons el publicat al plec, això és impossible atès
que el pressupost ni tan sols cobreix les despeses salarials.
Des de l’AcPpJ considerem també que és la nostra obligació irrenunciable fer saber si un Plec de
Condicions Tècniques proposat, en aquest cas des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, no
compleix la legalitat, és incongruent, no és compatible amb el seu funcionament i afecta greument la
dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida pública catalana des de fa més de
trenta anys.

Els casos de Castelldefels i Cunit
L’AcPpJ es va fer ressò i alhora denunciar els casos de Castelldefels i Cunit, al febrer i juny
respectivament.
A Castelldefels8, des de feia un temps el consistori havia reduït considerablement el pressupost
destinat als joves i a les polítiques de joventut de la ciutat i dijous 23 de febrer més de 250 joves de la
ciutat van presentar-se al Ple de l’Ajuntament per a queixar-se de la situació que ja fa temps que
s’arrossega. Tot va iniciar-se el febrer de 2011 entre ajustos i reduccions per part de l’Ajuntament, la
qual una de les àrees més afectades fins a dia d’avui ha estat la de Joventut. Es va començar deixant
de realitzar algunes activitats, retallant a la meitat serveis adreçats als joves i s’ha acabat disminuint el
pressupost 60.000€, deixant fora a un professional i reduint la jornada laboral a la resta que treballen
amb i per als joves al Casal de Joves i al Punt d’Informació Juvenil de la ciutat.
I a Cunit, desprès d’anys amb un excel•lent funcionament del seu Espai Jove, les i els joves del
municipi es queden sense espai i sense serveis. La mala gestió que arrossegava durant anys
l’Ajuntament, fet que ha provocat la intervenció de la Generalitat, va esdevenir la pitjor notícia per a les
i els joves del seu municipi. El passat 15 de maig de 2012 el consistori va prendre la decisió de
prescindir d’un dels espais més ben gestionats i amb més èxit de la població, l’Espai Jove de Cunit,
deixant fora a 5 professionals de les polítiques de joventut. Ho han pagat els més febles, un altre cop
els joves.
Des de l’AcPpJ) denunciem les situacions que s’han viscut tan a Castelldefels com a Cunit i altres que
a on les polítiques de joventut (amb els seus equipaments, professionals i serveis respectius) siguin les
primers perjudicades i en caure ja que per diversos motius, no creiem que siguin l’origen ni la solució
als deutes públics com en el cas de l’Ajuntament de Cunit, que devia al voltant de 22M€ a principis
d’any 2012.

8

Podeu veure la notícia apareguda al web de l’AcPpJ a principis de març del 2012
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PUBLICACIONS / PROJECTES
Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut9
Aquest últim quadrimestre de l’any 2012 l’AcPpJ ha culminat el projecte al web de Bones Pràctiques en
l’Àmbit de la Joventut, compartit amb la Direcció General de Joventut, i que en el 2013 es presentarà
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.
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

9

A l’annex podeu consultar la home del web de Bones Pràctiques.
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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?
http://www.joventut.info/bonespractiques/
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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 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.
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
Juanjo Sánchez. Tècnic de la XCSIJ
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Surt de la comissió:
-

Emilia Corona. Ajuntament de Lleida.

Durant l’any 2012 s’han convocat tres reunions de la CTA.

Manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques actives
d’ocupació
L’AcPpJ es va adherir al manifest en defensa de les polítiques actives d’ocupació firmat per diferents
organitzacions socials com la nostra (Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, el
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, la UGT de
Catalunya, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, TISOC,
Fundació Mambre i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya).
Ens preocupa que el pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a polítiques actives d’ocupació
vagi minvant, just en un moment en què hauria d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques.
El Govern de Catalunya hauria de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar
econòmicament les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.
Els sota signants d’aquest manifest demanem a les administracions responsables que dediquin més
diners públics a polítiques d’ocupació eficients, alhora que ens oferim per construir noves vies i definir
escenaris futurs per donar resposta a les constants necessitats en aquest àmbit on no resti endèmica
una situació deficitària en matèria d’inserció, integració i inclusió.
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ANNEXES
•
•
•
•
•
•

Exemples de comunicació AcPpJ al web/twitter/facebook (notícies, cròniques, nou web...).
Respecte les declaracions dels responsables del Departament d'Empresa i Ocupació (carta
oberta).
Puntualitzacions de l’AcPpJ per al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.
“L’Ajuntament de Castelldefels menysté l’atenció als joves” – Notícia al web AcPpJ.
Web de Bones Pràctiques en Polítiques de Joventut.
Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2012 en imatges.
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Respecte les declaracions dels responsables del Departament d'Empresa i Ocupació a
la Comissió de Polítiques de Joventut del passat 18 d’abril al Parlament de Catalunya.
Carta oberta de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) amb el
suport del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Sobre la última Comissió de Polítiques de Joventut celebrada al Parlament de Catalunya el
passat 18 d’abril, l’AcPpJ vol denunciar el to i les maneres que van mostrar els Srs. Enric
Colet i Francesc Xavier Mena, Secretari General i Conseller del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya respectivament.

Davant el 36% d’atur juvenil el primer trimestre de l’any (50,1% entre els de 16 a 24 anys), les
previsions més que pessimistes d’una sortida de la crisi i els continus ajustaments econòmics
que totes i tots els ciutadans incloent-hi els joves estem realitzant, i la situació i moment tan
delicats que estem vivint, des de l’AcPpJ creiem i considerem que les declaracions, propostes
i arguments que varen donar a la Comissió de Polítiques de Joventut, Enric Colet i Francesc
Xavier Mena són frívoles, poc responsables, gens constructives i amb una actitud no gaire
compromesa amb la defensa de les i els joves catalans.

Un dels Departaments de la Generalitat claus per a combatre l’atur, promoure l’esperada
reactivació econòmica, l’emprenedoria, la millora de les condicions laborals de tots els
ciutadans... no pot respondre amb mediocritats davant els joves, la població de la que
s’espera, tal com va citar el Secretari General, que canviïn la situació actual.

Les i els joves del nostre país són els qui pateixen i patiran més directament aquesta crisi:
atur, mínima temporalitat, poques oportunitats laborals, amb un Salari Mínim Interprofessional
congelat i dels més baixos d’Europa... Per un altre costat, molts són les i els joves que volen
crear una empresa, fer realitat una idea sostenible o de
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negoci, però, Srs. Responsables del Departament d’Empresa i Ocupació, la cosa no és
tan fàcil i no hi ha cap “terra de les oportunitats”. No hi ha diners, els bancs no presten i els
deutes de les administracions tampoc són cap garantia per alguna línia de crèdit.
Cap oportunitat i ofegats. L’esforç, la constància, el treball i la passió de les i els nostres joves
emprenedors treballen en solitari.

Vostès proposen una experiència vital a l’estranger per aprendre idiomes i servint cafès per
exemple. Seria un bon consell si no sabéssim que a Espanya, des de l’any 2008, ja han
marxat més de 300.000 joves. I no precisament a viure cap experiència vital, si no a viure la
seva vida i sortir d’una terra de poques oportunitats i un fosc horitzó laboral.

L’actual generació de joves que tenim és la més formada i preparada de tota la història. I no
podem deixar que sigui la més indecisa sobre el seu futur i amb les pitjors condicions per
emancipar-se o desenvolupar-se i crear el seu propi projecte de vida.

Substitueixin protecció per defensa si volen, però no es pot obviar la realitat i ignorar la
responsabilitat del Govern de la Generalitat a l'hora de lluitar per capgirar aquesta situació.
Com a Responsables del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
n’esperem molt més.

Abans de fer judicis ràpids sobre què han de fer els joves per reduïr l'impacte de la crisi i l'atur
juvenil, primer cal conèixer què necessiten. A través dels serveis de joventut d’arreu del país,
els professionals de les polítiques de joventut tenim l’avantatge de treballar en proximitat amb
el jove i coneixem bé les seves necessitats. Professionals que treballem amb tot tipus d'agents
del territori i amb una planificació que ens marquen els Plans Locals de Joventut i el Pla
Nacional de la Joventut de Catalunya. Des de l’AcPpJ i les entitats que donen suport a aquest
manifest els hi oferirem el suport que calgui alhora de defensar aquesta joventut.

Dijous 10 de maig de 2012.
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Puntualitzacions de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de
Joventut desprès de revisar el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de
Joventut de Catalunya 2011-2020, i el mateix Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2011-2020.
Desprès de revisar el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020
(PNJC 2011-2020), l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut no té dubtes en el seu
redactat, no ha detectat cap possible error i tampoc té res a al·legar. Ara bé, desprès de rellegir el PNJC 20112020 creiem que es fan poques mencions i referències a les tasques i el treball dels Professionals de les
Polítiques de Joventut del nostre país, i és per aquest motiu principalment que us proposem alguns canvis per
puntualitzar la importància del paper de les i els professionals en el desenvolupament del PNJC. A més, hem
localitzat tres errades en el redactat. Des de l’AcPpJ creiem que es poden rectificar aquestes errades i afegir els
canvis sense que aquest fet suposi una distorsió o, de cap manera, algun canvi o desviació dels plantejaments o
objectius del PNJC 2011-2020.

Així doncs, sobre el redactat del PNJC 2011-2020 al·leguem que:
•

A la pàgina 3 (línia 27) dins l’apartat 1.2 (Un salt endavant en les polítiques de joventut) creiem més
oportú canvia el redactat “(des de l’acció de cada ajuntament, des del treball de les entitats juvenils i de
la gent jove, i el treball des de l'acció...)”, per aquest: (des de l'acció de cada ajuntament, des del treball
de les entitats juvenils i de la gent jove, els professionals, i el treball des de l'acció del Govern de la
Generalitat). Els professionals de les polítiques de joventut són agents claus en el desenvolupament del
PNJC i les polítiques de joventut.

•

En el mateix apartat 1.2, però a la pàgina 4, apareixen dos paràgrafs gairebé idèntics (línies 17 i 25).
Només cal que n’hi hagi un.

•

En l’apartat 8.2 que comença a la pàgina 14, s’hauria de fer referència a la Llei dels drets i les
oportunitats en la infància i l'adolescència, per tal d’emmarcar el mateix apartat dedicat a la transformació
(Inclusió, Universalisme, Lluita contra les desigualtats socials).

•

En el mateix apartat 8.2 (pàg.15) creiem necessari, per tal de complir amb les condicions, afegir la
importància de la formació dels professionals i el paper de la Direcció General de Joventut en aquest
sentit: curs de formació bàsica, unitats de competència...
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•

A les pàgines 90 (línia 32) i 91 (línia 14) i dins l’apartat 3.2.1 (Funció de coordinació, seguiment i control
del desplegament operatiu del PNJCat) el nom de la nostra entitat apareix escrit incorrectament com
Associació Catalana de Professionals de la Joventut. El nom correcte és Associació Catalana de
Professionals de les Polítiques de Joventut.

•

A la pàgina 111 (línies 8 i 9) dins l’apartat 5.1.6 (Eines per a l’avaluació), creiem més oportú canvia el
redactat “(Generalitat, món local i conjunt del moviment juvenil organitzat, professionals, entre d’altres)”,
per aquest “(Generalitat, món local i conjunt del moviment juvenil organitzat, professionals de les
polítiques de joventut, entre d’altres professionals i agents). Sabent que en les polítiques de joventut i en
l’entorn de les i els joves s’hi apareixen tot tipus de professionals, creiem que s’ha de reconèixer i fer
visible sobretot, aquelles i aquells que s’hi especialitzen, les i els professionals de les polítiques de
joventut.

•

A la pàgina 83, a l’apartat 2.1 sobre Els agents implicats del PNJCat, és necessari esmentar els
professionals de les polítiques de joventut. Així doncs proposem introduir al text (línia 32): “la Generalitat
de Catalunya, el món local (consells comarcals i ajuntaments) i el conjunt del moviment juvenil organitzat”
per aquest: “la Generalitat de Catalunya, el món local (consells comarcals i ajuntaments), el conjunt del
moviment juvenil organitzat i els professionals de les polítiques de joventut.

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) sol•licita que es facin aquestes
dues correccions i canvi en el redactat del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. L’AcPpJ anima al
Departament de Benestar Social i Família, i conseqüentment, a la Direcció General de Joventut a que vetllin per
a que aquest PNJC 2010-2020 segueixi les línies marcades, i felicita l’esforç i a tots els agents implicats en la
seva construcció i redactat.

La Junta de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut en relació al Pla
Nacional de la Joventut de Catalunya 2011-2020.
5 de Juliol del 2012

32

33

Més a: http://www.joventut.info/bonespractiques/
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Marta Bravo, Presidenta de l’AcPpJ i Pepín de la Rosa, President del CEESC, firmant el conveni de col·laboració (febrer 2012)
Notícia web que en fa referència: http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=71

Manuel Cortés, Tresorer, al programa del Canal Català, Vostè té la paraula. (febrer 2012)
Notícia web que en fa referència: http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=71

Participació de l’AcPpJ a les XXX Jornades de Polítiques Locals de Joventut: presentació de l’”Informe entorn les i els professionals i les
Polítiques de Joventut”. Notícia web que en fa referència:
http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1104&Itemid=71
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Manuel Cortés, Marta Bravo, Carles Viñas i altres socis i sòcies a l’ AGO AcPpJ 2012
Notícia web que en fa referència: http://www.joventut.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1023&Itemid=117
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