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INTRODUCCIÓ 
 
 

L’any 2015 ha estat el darrer de la candidatura 2012-2015 que vam engegar el programa amb el lema 
“Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo”  (la gota d'aigua forada la pedra, no per la seva força, 
sinó per la seva constància)... Han estat tres anys on l’equip de persones que hem tirat endavant 
l’AcPpJ hem picat pedra de la dura. Vam entrar a la Junta Directiva en un moment en que la situació 
econòmica de l’entitat era molt dolenta, la desafecció s’estenia per tot arreu i fins hi tot ens vam 
plantejar seriosament plegar ... Durant aquests anys hem deixat gent pel camí, gent a la que volem 
agrair la seva aportació en aquest picar pedra ... la Belén, la Merche, l’Iban, el Víctor, el Manel, el Xavi 
... gent que s’ha incorporat al projecte... el Santi, la Núria, l’Helena ... i els que arribem al final del 
compromís... la Diana, el Mario, el Carles i el Manolo. Alguns pleguen, d’altres continuen ... incorporant 
companyes i companys, professionals “youth workers” que tiraran endavant l’AcPpJ ... 
 
Les grans fites que hem aconseguit consolidar en aquest 2015 han estat: 
 

- Aconseguit estar presents al Parlament de Catalunya a la Comissió de Polítiques de 
Joventut. 

- El Projecte de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut (Convocatòria per la recollida de 
bones pràctiques) 

- La nova web de l’AcPpJ 
- El Projecte Be Youth Worker Today – BYWT 
- Recomanacions als partits polítics per les eleccions municipals de maig 2015 
- Sanejament de la Tresoreria i Línia de Crèdit com alternativa. 
- ... 

 
Resten grans reptes per davant: 
 
- Replantejar els perfils professionals dels treballadors de joventut, amb un sentit més ampli... 

cosa que portarà a replantejar el futur de l’AcPpJ 
- Formar part de la Comissió de PPJJ del Parlament 
- Formar part del Consell Assessor del PNJC-2010-2020 
- Comissió permanent de treball amb la DGJ 
- Convalidació de les formacions de l’AcPpJ amb el Curs d’Expert en PPJJ de la DGJ 
- Desplegament de la Llei Catalana de PPJJ 
- Acreditació de competències del Certificat Professional d'Informador Juvenil 
- ... 
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BALANÇ ECONÒMIC 2015 
 

COMPTE D’EXPLOTACIÓ  

  
INGRESSOS                                                                                                                                     
  
Ingressos generals                                                                                                                              7.938,08 
Ingressos quotes                                                                                                                          5.235,00 
Romanent 2014                                                                                                                                   2.703,08 
Subvencions i altres                                                                                                                         51.960,87 
Subvencions DGJ                                                                                                                               20.450,00 
Subvenció Ajuntament de Barcelona                                                                                               1.750,00 
Subvenció Diputació de Barcelona                                                                                                   3.000,00 
Subvenció Comissió Europea Erasmus plus                                                                                  22.490,00 
Inscripcions i col·laboracions BYWT                                                                                                 4.270,87 
  
TOTAL                                                                                                                                                 59.898,95 € 
  
DESPESES  
  
Personal                                                                                                                                     14.551,56 
Salari tècnic AcPpJ                                                                                                                             11.116,56 
Seguretat social                                                                                                                          3.435,00 
Estructura i funcionament                                                                                                             2.338,56 
Assessorament fiscal comptable                                                                                                1.161,60 
Assessorament laboral                                                                                                                600,06 
Devolucions de quotes socis/es                                                                                                           255,00 
Devolucions d’inscripcions meeting BYWT                                                                                        175,00                       
Serveis bancaris                                                                                                                                      146,90 
Subministraments                                                                                                                                 431,28 
Telèfon                                                                                                                                          104,73 
Web                                                                                                                                                       257,08 
Material Fungible                                                                                                                               69,47 
Despeses d’activitats i projectes                                                                                                   27.759,68  
Viatges, allotjaments i dietes                                                                                                           18.017,46 
Serveis professionals externs BYWT                                                                                                5.448,00 
Serveis professionals externs bones pràctiques                                                                      2.201,00 
Material, marxandatge d’activitats i projectes                                                                      1.886,22 
Altres: formació anglès tècnic                                                                                                   207,00 
  
TOTAL                                                                                                                                                 45.081,08 € 
  
RESULTAT COMPTABLE                                                                                                         14.817,87 € 
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COMPTE DE TRESORERIA 

 
COBRAMENTS 
 
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers (1/1/15)                                                                                          6.745,62 
Cobraments rebuts quotes socis                                                                                                      5.462,50 
Inscripcions meeting BYWT                                                                                                               4.270,87 
Pagaments subvencions 2014 DGJ                                                                       18.747,50  
Pagaments subvencions 2015 DGJ                                                                       20.450,00  
Pagament subvenció 2015 DiBA                                                                              1.500,00  
Pagament subvenció 2015 Aj.Barcelona                                                                1.750,00  
Pagament subvenció 2015 Erasmus +                                                             17.992,00  
    
TOTAL                                                                                                                   76.918,49 € 
 
PAGAMENTS 
 
Devolució Subvenció de l’Aj. Barcelona 2014                                                                                 2.700,00 
Devolució quotes socis                                                                                                                           255,00 
Devolució inscripcions BYWT                                                                                                                175,00 
Pagaments a proveïdors                                                                                        4.009,69  
Despeses de personal extern projectes                                                               7.649,00  
Despeses de personal (nòmines net)                                                                  9.218,16  
Despeses de la S. Social                                                                                     4.245,24  
Despeses en I.R.P.F                                                                                             1.468,43  
Despeses de caixa                                                                                                           384,20  
Allotjaments, dietes i desplaçaments                                                            18.017,46  
Serveis bancaris                                                                                                                                       146,90   
    
TOTAL                                                                                                                   48.269,08 €  
    
LIQUIDITAT                                                                                                                 28.649,41 € 
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DADES BÀSIQUES I ACTUALITZADES DE L’AcPpJ 
 

Seu social 
 
L’AcPpJ disposa de la seva seu social (i alhora de treball, d’atenció al públic) 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. Des de l’estiu del 2015, l’AcPpJ també disposa d’una línia mòbil, a 
raó i ús, principalment, pel projecte Be Youth Worker Today.  
 
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 l’any 2015 els horaris d’atenció al públic a la seu han estat 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 2015 Pep Guasch ha treballat per la gestió i el desenvolupament de l’AcPpJ com a tècnic 
contractat de l’entitat. El seu contracte continua sent de mitja jornada amb 20 hores setmanals. 
 
L’AcPpJ també ha contractat durant l’any diversos professionals autònoms: Pep Montes, que ha 
coordinat el projecte de Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. I diverses persones dinamitzadores 
(o entitats i empreses amb la funció de dinamitzar) per al meeting Be Youth Worker Today: Oscar 
Becerril, Juan Pedregosa, Associació Basket Beat: Esport, Art i Acció Social, Índic i Nexes Interculturals 
de Joves per Europa.  
 
El tècnic ha assumit, durant el 2015, 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 i sòcies de 
l’entitat, sempre de forma voluntària. A més a més, ha assumit la coordinació tècnica del projecte de 
bones pràctiques en l’àmbit de la joventut i part de la gestió tècnica del projecte Be Youth Worker 
Today. 
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Socis/es 
 
L’AcPpJ, finalitza l’any 2015 amb 115 socis/es al corrent de pagament (una menys que el 2014). Al llarg 
del 2015 hi ha hagut 9 baixes i 9 altes. La Campanya 2 per 1, que més endavant explicarem, ha 
continuat durant el 2015 i l’han aprofitat 8 sòcies/socis (8 de les 9 altes que s’han realitzat han estat 
gràcies a la campanya).  
 
La relació de sòcies i socis es la següent: 
 

Comarques de Barcelona  61 53,04% 

Barcelona ciutat 29 25,21% 

Comarques de Tarragona 13 11,30% 

Comarques de Lleida 8 6,95% 

Comarques de Girona 4 3,47% 

 
Assemblea, junta directiva i representacions 
 
Dissabte 13 de juny del 2015 es va celebrar al Casal de Joves Palau Alòs de Barcelona l’onzena Assemblea 
General Ordinària (AGO) de l’AcPpJ amb 10 sòcies i socis assistents i 11 vots delegats (18,26% dels 
associats).  
 
Els actuals membres de la junta de l’AcPpJ són:  
 
President: Manel Cortés 
Secretària: Diana Perea 
Tresorer: Mario Granados 
Vocals: Carles Vila, Santi Caño, Núria Arlàndez i Helena Zamorano   
 
Altes com a vocals a la darrera AGO: Núria Arlàndez i Helena Zamorano 
Baixes com a vocals a la darrera AGO: Manel Turon i Xavi Ruiz 
 
Representacions: 
 
Representació institucional: Manuel Cortés, Diana Perea 
Representació projecte BYWT: Carles Vila 
Representació projecte Bones pràctiques en l’àmbit de la Joventut: Santi Caño 
Representació Consell Assessor del Màster Interuniversitari Joventut i Societat: Helena Zamorano 
Representació Projecte HEBE: Manuel Cortés 
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SÒCIES I SOCIS 
 
 
Borsa Laboral  

 
El servei de borsa laboral de l’AcPpJ ha baixat en número d’ofertes publicades a l’intranet pels 
socis/sòcies al web el 2014 (30, 14 menys). El motiu principal ha estat el canvi de web efectuat durant 
el juliol i agost del 2015, que va alterar el seu funcionament durant 4 mesos (juliol-octubre).  
 
La majoria de les ofertes publicades 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. Les ofertes es 
publiquen quasi a l’instant i es fa un recordatori d’aquestes a cada butlletí informatiu AcPpJ. 
 
Avantatges 

 
Essent coneixedors/es que una de les principals necessitats dels i de les professionals de les polítiques 
de joventut és la formació constant pel reciclatge, s’ha seguit oferint a socis i sòcies descomptes i 
avantatges en cursos i seminaris formatius que ofereixen les institucions amb qui l’AcPpJ coopera en 
diversos projectes (COLPIS, CEESC , ACELLEC). 
    
Assessoria Laboral i Social 

 
La tònica del servei, iniciat l’any 2007, segueix sent que l’utilitzen molt pocs associats. Enguany només 
l’ha utilitzat un soci.  Encara que del 2007 fins al 2015, les valoracions de les sòcies i socis que l’han 
utilitzat, sempre han estat excel·lents.                                
 
Mapa de sòcies i socis AcPpJ 

 
Aquest espai que es va estrenar el 2009 com una eina més per les i els socis de l’AcPpJ. 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. En el web actual no es veu aquest mapa, s’està 
estudiant com incrustar-lo i la manera de com aprofitar més aquest servei i poder, amb previ 
consentiment del soci/a, afegir dades professionals per a que aquest sigui de més utilitat i serveixi per 
establir vincles. 
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COMUNICACIÓ 
 
Web - Notícies 

 
A l’estiu del 2015 estrenàvem nou web de l’AcPpJ, però no ha estat fins a finals d’any que aquest ha 
funcionat de manera correcta, amb totes les noves opcions, seccions i funcionalitats a punt amb la 
navegabilitat esperada. El nou web és més visual, pràctic i intuïtiu. Així doncs, s’ha millorat en una de 
les apostes estratègiques de l’AcPpJ: la comunicació i l’entitat com a un mitjà informatiu de les notícies 
relacionades en polítiques de joventut i les i els professionals i joves. Aquest servei continua estant 
molt ben valorat pels socis i sòcies i manté resultats positius. 
 
El web de l’AcPpJ ha crescut considerablement en número de visites i usuaris/es. Aquest fet 
segurament és degut a la consolidació del web del projecte de bones pràctiques (enllaçat al web de 
l’AcPpJ: www.joventut.info/bonespractiques) i contrastada amb l’eina Google Analytics, on només 
aquest enllaç ha rebut 11.077 visites de 4.718 usuaris/es durant l’any. El haver creat un web nou de 
l’associació i que aquest estigui disponible en tres idiomes, i l’enllaç a l‘altre web (a la capçalera) i 
vincle amb el projecte BYWT, són tres factors més que propicien noves entrades i usuaris/es. A més de 
l’enllaç diari de notícies o continguts del web a les xarxes socials (sobretot via comptes de twitter). 
 
Per un altre costat, també s’ha aconseguit fidelitzar quasi 280 internautes que visiten el web per dia. I 
el web de l’AcPpJ continua sent a les primeres posicions dels buscadors més importants de la xarxa 
com Google i Yahoo. 
 
 
Nombre de visites totals any 2015*: 144.743  
 
Mitjana de visites al dia: 429  
Mitjana de visites al mes: 13.592  
Mitjana de visitants al dia: 277  
Mitjana de visitants el mes: 6.983 
 
*Fonts: eina del servidor del web pangea i Google Analytics  

 
Nombre de visites totals any 2014* : 141.353  
 
Mitjana de visites al dia : 399,74  
Mitjana de visites al mes: 12.373  
Mitjana de visitants al dia: 261  
Mitjana de visitants el mes: 6.001 
 
*Fonts: eina del servidor del web pangea  
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Dins de les notícies publicades al web es destaquen les que giren entorn de les polítiques de joventut, 
de les institucions i entitats que les impulsen, associacions que hi intervenen, així com altres 
relacionades amb la mateixa entitat i les seves activitats.  
 
52 notícies publicades l’any 2015 (24 menys més que el 2014, a raó del canvi de web efectuat durant el 
juliol i agost del 2015, que va alterar l’entrada de noves notícies durant 4 mesos (juliol-octubre)  
 
 
AcPpJ 2.0 

 
L’AcPpJ continua apostant en l’ús de les xarxes socials i l’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.  
 
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 a 31/12/2015, 5.749 seguidors/es / admiradors/es als seus perfils principals. 
 
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 o anglès. 
 
Facebook AcPpJ: 
 
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. 

•  Interactuar amb les amigues i amics (interessats i interessades en l’entitat). 
                 
Admiradors/es: 3.648    
 
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’anomenava Acppj Catalunya. Es va creure convenient la conversió 
per distingir-lo, donar-li més personalitat i ser més fiable davant el número d’admiradors/es i no el 
d’amics/amigues. Durant el 2015 s’han seguit els objectius mantenint el ritme d’entrades. 
 
Twitter AcPpJ:   
 
El 29 de juny del 2009 es va obrir un compte propi de l’AcPpJ a Twitter. Actualment serveix a 
l’associació per informar sobre notícies relacionades amb les/els professionals, les polítiques de 
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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. 
 
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: projectes, activitats, accions...  

•  Ser una eina de contacte directe amb l’AcPpJ. 
                 
Seguidores/seguidors: 2.101 Seguits: 1.111  Llistat: 108 llistes    
 
Observacions: 
 
El compte twitter de l’AcPpJ fou pioner en piular informació que tracta exclusivament notícies sobre 
polítiques de joventut i és troba a 108 llistes especialitzades. Durant el 2015 s’han seguit els objectius 
mantenint el ritme d’entrades.  
 
Linkedin i altres 
 
En l’últim trimestre del 2011 es va ampliar la llista de xarxes i eines 2.0 a on hi és present l’entitat. No 
es pot fer cap valoració degut a un ús escàs d’aquests comptes. L’AcPpJ es troba també a Google+, 
Linkedin i Delicious. 
 
Relacions externes 

 
Durant el 2015 i gràcies sobretot al projecte BYWT, l’AcPpJ ha establert relacions amb 11 
organitzacions d’arreu d’Europa en relació amb l’àmbit de la joventut: Asociatia Alternative Sociale 
(ROMANIA), Hellenic Youth Participation (GRÈCIA), Associazione YEPP (ITÀLIA), Professional Forum for 
Education (BULGÀRIA), CAI - Conversas Associação Internacional (PORTUGAL), Stichting DOCK 
(HOLANDA), Solna Youth Center (SUÈCIA), Stadsbestuur Izegem (BÈLGICA), Internationale Akademie 
Fur Innovative Padagogik Psychologie Und Okonomie GMBH (ALEMANYA), Leeds Beckett University 
(REGNE UNIT) i Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. REPÚBLICA TXECA. També, fins a 10 entitats van 
col·laborar al meeting, amb 7 d’elles s’encetava vincle: Professional Open Youth Work in Europe 
(Poywe), Dynamo International, European Youth Information and Counselling Agency (Eriyca), Caravan 
Circus, el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col•legi de Pedagogs de Catalunya i l’Institut 
Salvador Seguí. 
 
Per un altre costat, el projecte de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut ha incorporat quatre nous 
projectes a la plataforma i s’ha encetat vincle amb les entitats o institucions que hi ha al darrere: 
l’Ajuntament de Mollerussa (Espai Jove Intercultural), l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa 
(Baumann Lab) i Fundació Marianao (Vente pa’ka). Visc, convisc, participo!, el tercer projecte afegit, és 
del Consell de la Joventut de Barcelona. Per un altre costat, s’ha encetat també contacte amb l’Institut 
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de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i les Jornades d’Acompanyament amb adolescents en medi 
obert, a raó de dues de les activitats que han organitzat aquests organismes i en la qual el projecte ha 
estat convidat per a la seva presentació en públic. 
 
A l’AcPpJ s’ha continuat treballant pel reconeixement de l’entitat com a agent expert i de consulta 
imprescindible en tots els àmbits que afecten a les polítiques de joventut. Amb les administracions 
públiques amb qui ja hi havia relacions, i mantenint relacions de col·laboració amb el Col·legi 
d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS), el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) la 
Fundació Catalana de lleure educatiu i sociocultural de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura (ACELLEC). 
 
Per acabar, l’AcPpJ ha restablert la seva relació amb Europa gràcies a BYWT. Ho ha fet gràcies al 
Programa Erasmus + de la Comissió Europea, que ha finançat gran part del projecte. 
 
Campanya “Explica-ho al teu company/a de feina!” (Campanya 2 per 1 de l’AcPpJ) 

 
A l’Assemblea del novembre de 2013 es va decidir posar en marxa aquesta campanya per celebrar el 
desè aniversari de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut: s’ofereix el 50% 
de descompte en la quota anual a sòcies i socis que recomanin al seu company/a unir-se a l’AcPpJ. Al 
maig del 2014, l’AcPpJ va engegar aquesta campanya per tal de captar noves i nous socis amb l’ajuda 
dels mateixos socis. Una campanya que ha continuat fins a finals del 2015. 
 
S’hi ha avingut un total de 8 socis/es, amb la conseqüència per l’associació d’obtenir 8 socis/es més (8 
amics professionals de joventut).   
 
 

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 2015 s’han realitzat dues reunions. La primera d’elles, fou un espai de presentació del 
curs 2015/16 i en la segona, es va debatre sobre l’avaluació dels resultats del curs anterior 2014/15 i 
els continguts i la previsió per aquest 2015/2016. La implicació i compromís amb el màster també s’ha 
concretat amb la col·laboració en la difusió del mateix Màster, de les places de pràctiques 
professionals i l’oferta de plaça a l’associació a través del projecte de bones pràctiques i l’acollida d’una 
alumna en pràctiques al mateix projecte. Les persones encarregades i responsables de l’AcPpJ al 
Consell i al Màster ha estat el President Manuel Cortés, la vocal de la junta Helena Zamorano i el tècnic 
Pep Guasch. 
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DEFENSA 
 
Carta de suport de l'AcPpJ a CJD7 sobre el tancament del Servei de Joventut d'Horta-Guinardó (BCN) 

 
A principis del 2015 (9/1) l’AcPpJ va emetre una carta als màxims responsables de les polítiques de 
joventut de l’Ajuntament de Barcelona, a raó del tancament del Servei de Joventut d’Horta-Guinardó 
amb l’objectiu de mostrar la solidaritat i el recolzament al Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó de 
Barcelona i els/les professionals que treballen als serveis del PIJ (Punt 7) i l'Espai Horta 71 d'aquest 
districte per la situació en la que es van veure forçats i forçades a tancar per l'impagament del Conveni 
que aquesta entitat té amb l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó. 
 
Podeu consultar el contingut d’aquesta carta a l’annex. 

 

Recomanacions de l’AcPpJ sobre polítiques de joventut per als programes de les eleccions municipals 

 
Abans de l’inici de la campanya electoral per a les eleccions municipals de 2015 (24 de maig), l’AcPpJ va 
informar als partits polítics que concorrien a les eleccions municipals (Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, Iniciativa per 
Catalunya, Esquerra Unida, Ciutadans, Candidatura d’Unitat Popular i Barcelona en Comú), cinc punts 
que es consideren essencials, que calen tenir en compte i que haurien d’assumir, per fer un 
plantejament seriós en matèria de polítiques de joventut. 
 
L’AcPpJ demanava tenir en compte una atenció específica per les persones joves, per part de les 
administracions publiques, especialment de les més properes com són els Ajuntaments. Que unes 
polítiques locals de joventut ben estructurades poden garantir altres tipus d’aprenentatges que són 
molt importants per al disseny dels seus itineraris vitals. 
 
Sempre amb el recolzament de la voluntat política, l’AcPpJ recorda també els 36 anys d’experiència de 
les professionals i els professionals de les polítiques de joventut, com a les persones que dissenyen, 
executen i avaluen constantment els Plans Locals de Joventut dels municipis. 
 
Per acabar, l’AcPpJ apel·lava el sentit comú i algunes lleis que regulen el funcionament de la nostra 
societat, que recorden la importància de les polítiques de joventut. L’associació demanava als partits 
que el seu programa per les municipals compleixi amb la legislació catalana vigent, en matèria de 
joventut, amb la Llei de Polítiques de Joventut a provada l’1 d’octubre del 2010. 
 
Podeu llegir el document sencer de recomanacions de l’AcPpJ sobre polítiques de joventut per als 

programes dels partits que es presentaven a les eleccions municipals del 2015 a l’annex 
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Respecte la firma del nou Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya / proposta de 
campanya de suport a la informació juvenil 

 
Des dels inicis del sector, la figura de l’Informador/a Juvenil ha estat una de les més clares i necessàries 
dins les polítiques de joventut. Ara, la resta de la societat, reconeixerà aquestes i aquests professionals 
a raó del nou Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 
 
El Tercer Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya es va firmar el 
10 de març de 2015, a on es reconeix la figura de l’Informador/a Juvenil. En un acte a la seu de CCOO, 
es tancava un procés negociador de més de quatre anys (des del desembre de 2010, en finalitzar el 
segon conveni) per part de les entitats signats, la sindical (CCOO i UGT) i la patronal (la Confederació, 
l'ACCAC i l'ACELLEC). 
 
Davant de la publicació del 10 de juliol del 2015 i posterior entrada en vigor d’aquest Tercer Conveni 
Col•lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural, l’AcPpJ i l’ACELLEC, van proposar a l’últim 
trimestre de l’any a la Direcció General de Joventut, unes sessions per a professionals de joventut i 
regidors/regidores de joventut o responsables de les polítiques de joventut d’arreu de Catalunya per 
informar i alhora formar sobre: 
 

•  Què ha canviat en aquest III Conveni? Comparatiu entre el vell i el nou Conveni del Lleure.  
Aspectes a tenir en compte en la contractació pública, alhora de formular licitacions o 
concursos públics als municipis si es proposen aplicar el Conveni Col•lectiu del Sector del Lleure 
Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 

 

•  La figura oficial de l’Informador/a Juvenil. Funcions, tasques. Els i les professionals de les 
polítiques de joventut. Equivalències de la resta de categories laborals de l’actual conveni amb 
els perfils professionals de les polítiques de joventut. El certificat de professionalitat del Institut 
Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i els estudis de referència de l’Informació 
Juvenil. 

 
Aquestes sessions es preveuen d’una durada de una hora i trenta minuts arreu del territori català amb 
la següent documentació addicional: 
 

•  Document comparatiu entre el II i el III Conveni Col•lectiu del Sector del Lleure Educatiu i 
Sociocultural de Catalunya. 

•  L’informador o Informadora Juvenil: tasques i funcions. Els i les professionals de les polítiques 
de joventut i les seves equivalències en les categories laborals descrites al III Conveni. 

•  Aspectes a tenir en compte per la Contractació Pública arran del III Conveni Col•lectiu del 
Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 

•  Presentació visual de les sessions (resum de la informació i enllaços d’interès) 
 
A 31 de desembre del 2015, no s’ha trobat encara una sortida coherent a aquestes propostes. Al 
calendari d’activitats de la Direcció General de Joventut de l’últim trimestre no hi encaixava.    
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Licitació del Concurs de l’Ajuntament de Sant Feliu 

 
L’AcPpJ va enviar una carta a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el 3 de juny per comunicar la 
disconconformitat amb el Plec de condicions econòmiques i tècniques que havien de regir la 
contractació del servei de dinamització i informació juvenil del municipi. 
 
El pressupost anual de que es disposava al Plec de 52.000€ + IVA fa inviable i incompatible la disposició 
d’aquest servei. Sobretot, pel que fa a la contractació del personal necessari pel seu correcte 
funcionament a que es refereix el mateix Plec (dinamitzador/a juvenil, informador/a juvenil, 
dinamitzador/a digital). Sense comptar les possibles baixes laborals (contractar una substitució) i el que 
se’n deriva del seu funcionament... (activitats, despeses comuns...). La contractació d’aquestes tres 
persones ja supera amb escreix, el pressupost destinat a aquest servei. 
 
No es va rebre una resposta per part de l’Ajuntament. 
 
Recuperem les Regidories de Joventut! 

 
Després de comprovar que en la configuració d’alguns dels nous Ajuntaments havien desaparegut les 
Regidories de Joventut o la denominació “Joventut” dels noms de les Regidories, a l’AcPpJ es 
proposava a meitats de juliol, assessorar a sòcies i socis de com intentar recuperar-les. 
 
En alguns dels anteriors Ajuntaments ja havia passat, però desprès de les últimes eleccions municipals i 
la configuració resultant dels actuals consistoris, s’ha viscut una davallada de la denominació 
“Joventut” de diverses Regidories responsables de les polítiques de joventut. Poques són les que 
queden exclusivament com a Regidories de Joventut, altres hi han afegit més àmbits o àrees com 
“Cultura” o “Festes”, però en algunes, encara que assumint la responsabilitat a través de Comissions o 
Seccions, ha desaparegut el nom i concepte “Joventut”. 
 
És en aquests darrers casos on l’AcPpJ vol denunciar la desaparició de la denominació i el que això 
suposa en el present i el futur de les polítiques de joventut. Es donarien arguments a aquelles sòcies i 
socis que haguessin sol·licitat l’assessorament i l’ajuda per tal de recuperar la Regidoria de Joventut del 
seu municipi davant del seu Ajuntament i les/els seus responsables polítics (finalment cap sòcia o soci 
ho va fer) a l’entitat l’assessorament).   
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PROJECTES 
 
Be Youth Worker Today (BYWT) 
 
Aquest any ha estat el més intens del projecte Be Youth Worker Today (BYWT) i en el que s’ha celebrat 
el seu meeting el 25, 26 i 27 de novembre a diversos espais de la ciutat de Barcelona (Casal del Pou de 
la Figuera, Espai Francesca Bonnemaison, Casal de Joves Palau Alòs i Centre cívic Convent de Sant 
Agustí). L’organització del meeting BYWT ha comptat amb més de 20 participants que han format el 
grup motor del projecte (Carles Vila, membre de la junta, n’ha estat el Coordinador), reunit entorn a 
quatre comissions: Acollida, Comunicació, Continguts i metodologia i Logística. Juntament amb 11 
organitzacions europees, 10 entitats col·laboradores i quatre administracions.  
 
Tot i que Be Youth Worker Today s’impulsa des de l’AcPpJ, des del primer moment s’ha contemplat 
com una proposta més enllà de l’entitat i s’ha definit com un projecte de creació de xarxa de 
professionals del treball amb joves a Catalunya i Europa amb els següents objectius específics:  
 

•  Conèixer diferents metodologies aplicades al treball amb joves des de diferents àmbits 

•  Conèixer les trajectòries i les ofertes formatives existents de cada disciplina, àmbit, institució i 
entitat del treball amb joves 

•  Conèixer les trajectòries professionals des de punt de vista laboral i les condicions laborals i 
contractuals de cada disciplina, àmbit, institució i entitat del treball amb joves 

 
Durant tot l’any hi ha hagut reunions del grup motor i en paral·lel, de les diverses comissions. Des de 
l’acceptació de la subvenció provinent de la Comissió Europea a través de la convocatòria Erasmus +, al 
projecte BYWT, amb el meeting al rerefons, aquestes s’han multiplicat fins arribar a la última setmana 
abans del meeting. A més, es coordinaven també reunions amb els diversos partners de BYWT d’arreu 
d’Europa per acordar i tancar, per un costat, les dades acadèmiques i professionals dels països 
corresponents abans del metting, i per l’altre, el programa del mateix. Cal apuntar també la 
participació de 7 persones més a la sessió participativa que es va fer el 17 de setembre. 
 
El meeting estava adreçat a totes aquelles persones que treballen professionalment amb joves que 
volguessin compartir i exposar les metodologies que utilitzen en el treball amb joves, la trajectòria 
formativa i la trajectòria professional; professionals de tots els perfils possibles, referents al lloc de 
treball, a la formació, a la institució, a l’entitat, a l’àmbit, etc. Finalment més de 150 persones hi van 
participar amb perfils molt diferents en relació al treball amb joves. 
 
La informació acadèmica i professional en relació a les i els professionals del treball amb joves de 10 
països (menys Gràcia i Bulgària que la informació va arribar després del meeting) es va mostrar de 
manera gràfica en una exposició durant el meeting BYWT.  
 
www.beyouthworkertoday.net  
 
*A l’annex podeu veure un recull de fotos del meeting, de l’impacte digital i el programa del meeting 
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Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut 

 
Tercer any del projecte i plataforma però primera temporada completa on s’han gestionat i dut a 
terme totes les accions i activitats necessàries per a complir amb els objectius marcats a l’inici de la 
seva creació. Per aquest motiu, es va decidir realitzar el primer informe anual de resum i anàlisi de la 
feina feta, amb l'objectiu de contribuir a la millora continuada de l'eina i de la plataforma de les bones 
pràctiques en l’àmbit de la joventut. L’informe es va fer públic al desembre de 2015.  
 
Les Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut és un projecte col•laboratiu que consisteix en recollir, 
estructurar, difondre i promoure tot el coneixement acumulat dels i les professionals que validen 
mètodes i tècniques d’intervenció a través de la pràctica quotidiana. La plataforma serveix d’eina per a 
poder consultar diferents mètodes de treball potencialment aplicables a la seva realitat immediata, 
opinar i debatre sobre els projectes descrits i promoure iniciatives per prestigiar i preservar aquest 
àmbit de la gestió pública. 
 
Aquest any s’ha posat èmfasi en l'actualització de la plataforma web, amb més seccions i fent-la més 
navegable; en la difusió de les propostes de la plataforma, actualitzant-ne la informació setmanalment; 
i en continuar recollint la implantació de bones pràctiques que afavoreixin un treball òptim en l’àmbit 
de la joventut, donant importància al reconeixement del potencial d’aquest tipus de projectes, 
indispensables per al jovent, el seu creixement i el futur dels municipis. Per fer-ho, s’han actualitzat els 
criteris que han determinat la selecció de 4 nous projectes (Baumann Lab, Espai Jove Intercultural, 
Vente Pa’ka i Visc, Convisc i Participo!), arribant als 17, juntament amb una anàlisi general de les 
característiques compartides més rellevants d’aquesta mostra. 
 
Durant el mes de març es van realitzar les jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 
Barcelona, Reus, Mollerussa, Vic i Palafrugell, amb la intenció de crear espais de relació i intercanvis 
d’experiències entre diferents professionals i poder discutir sobre aquelles temes que preocupen i són 
d’interès pel sector. Com a novetat important, cal destacar la idea d’emmarcar cada jornada dins una 
temàtica concreta relacionada amb la intervenció en l’àmbit de joventut, temes d’interès i amb 
possibilitats de discussió i intercanvi d’opinió entre professionals. Així, les cinc jornades han presentat 
un mateix esquema: una presentació de l’entitat i de la plataforma de bones pràctiques, una breu 
ponència de caràcter teòric que aportava elements per al debat posterior, la presentació de tres (o 
quatre en el cas de Barcelona) dels 17 projectes inclosos a la plataforma i un debat obert amb els seus 
tècnics responsables. 
 
L’equip del projecte de l’any 2015 ha estat integrat per Pep Montes (Coordinador general)- Gerent de 
l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i Cristina Gimenez (Suport 
tècnic, alumna en pràctiques del Màster Interuniversitari Joventut i Societat)- Dinamitzadora juvenil a 
l’Espai Jove Can Puiggener de Sabadell. I  Pep Guasch al suport tècnic. A banda, Pep Montes i Pep 
Guasch han format part del Consell Avaluador, juntament amb Oriol Martin (Coordinador Territorial  
de la Direcció General de Joventut a Barcelona), Núria Vallès (Cap de Suport metodològic al territori a 
l’Agència Catalana de la Joventut), Emilia Corona ( Cap d'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Lleida),  
Santi Caño (Coordinador del Sistema Integral d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Barcelona i 
membre de la junta de l’AcPpJ), Enric Miró (Director de l’empresa de gestió Itinere, Serveis Educatius 
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S.L.) i Carles Viñas (Tècnic de l’Àrea de Coneixement i Promoció Associativa de Torre Jussana, 
Ajuntament de Barcelona – CAB). 
 

El projecte té el suport econòmic de la Direcció General de Joventut i a partir d’aquesta temporada, 
també de la Diputació de Barcelona. Com a col•laboradors, es compta amb l’Associació Catalana 
d’Empreses de Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC), que el 2015 i per segon any consecutiu, els 
projectes de la plataforma han servit d’exemples al segon curs on-line de polítiques de joventut. El 
Màster Interuniversitari de Joventut i Societat (MIJS), en el que, per primer any, s’ha pogut comptar 
amb una alumna en pràctiques pel projecte (Cristina Gimenez). I el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC), on aporten la seva visió des de l’associacionisme juvenil a les jornades de bones 
pràctiques. 
 
www.joventut.info/bonespractiques  
 

*A l’annex podeu consultar algunes fotos de les jornades, imatges del projecte  un recull de l’impacte 

digital. 

 
 

COL·LABORACIONS 
                                                                                                                                              
Guia de la Dinamització Juvenil 

 
 
Impulsada per un grup motor i per l’equip de Foment de la Participació de l’Agència Catalana de la 
Joventut, la Guia Jove, esta elaborada de forma col·laborativa per un grup de persones expertes, entre 
elles, sòcies i socis de l’AcPpJ 
 
La Guia Jove es va fer pública a finals de desembre i està formada per un conjunt de 16 fitxes que volen 
facilitar possibles línies de treball segons les necessitats o els reptes que es persegueixen. La Guia, igual 
que les fitxes, es sustenten en quatre pilars: la participació, l’educació, la inclusió i el territori. Vol ser 
una eina viva i completa pels professionals del territori que treballen des de la proximitat en el foment 
de la participació juvenil des d’espais de dinamització juvenil. 
 
El contingut de la guia inclou temàtiques relacionades amb la participació juvenil, la planificació de 
projectes socioeducatius i l’ús dels espais d’intervenció, com ara equipaments o espai públic. Les 
estratègies que s’hi aborden incorporen la diversitat de la gent jove i la necessitat d’aportar una 
perspectiva inclusiva. Finalment, es reconeix la pluralitat del territori i es donen recursos que poden 
servir d’inspiració segons les diferents realitats de partida. 
 
https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove  
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Article al Número 101 de la Revista del Consell Nacional de Catalunya 

 
L’AcPpJ va participar amb un article firmat pel President Manuel Cortés, al número 101 de la revista 
que publica el CNJC, Debat Juvenil. Es va demanar la col·laboració i es va acceptar tenint en compte 
que el monogràfic de la publicació tractava de Participació Local, enfocada en la campanya de foment 
del vot jove en les eleccions municipals. La sol·licitud era fer-lo sobre quins professionals de joventut 
volem en l'àmbit municipal. 
 
En l’article es va titular: Qui tira endavant els plans de joventut en l’àmbit municipal? En aquest es va 
recalcar l’importància vital dels i les professionals, es va fer un repàs de la feina feta per l’AcPpJ en els 
10 anys d’existència i que al febrer es va fer públic cinc recomanacions bàsiques en l’àmbit de les 
polítiques de joventut adreçades als partits polítics que es presenten a les Eleccions Municipals 
d’enguany. 
 
Podeu llegir l’article sencer a l’annex 

 
 
Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ) 

 
La Comissió Tècnica Assessora - 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 han format part de 
la mateixa en Manuel Cortés i Emilia Corona. Podeu veure en les anteriors memòries les tasques 
realitzades fins ara. 
 
Durant el 2015, s’han realitzat diverses reunions de la CTA per treballar en l’elaboració de la “Guia per 
al desplegament operatiu de la qualitat en l’atenció jove” de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. A 
la pàgina 23 de l’esmentada guia surten els agraïments als membres de l’AcPpJ que han col•laborat i 
participat en l’elaboració de la guia, que podeu trobar a: http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-
joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/Guia_qualitat_XCSIJ/Guia_Qualitat_
SIOAJ.pdf  
 
 
Open Walls Conference 

 
L’AcPpJ va col·laborar amb l’Open Walls Conference, en l’organització d’una taula rodona que pretenia 
reflexionar sobre els projectes educatius relacionats amb el grafit i art urbà, on ja fa un temps que 
s’esdevenen freqüents en institucions educatives formals o no formals com els espais joves. 
 
La taula rodona 'Art Urbà, Espai Públic i Educació' es va celebrar el 29 d’octubre al Centre Cívic Convent 
de Sant Agustí de Barcelona, amb més de 40 assistents i la participació de persones amb trajectòries 
professionals destacades en l'àmbit de l'educació, l'art urbà i la intervenció a l'espai públic com 
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Antonio Alcántara, Martín Habiague, Sara Gallès i Emília Gudayol. Es va oferir un espai de debat de 
dues hores sobre les potencialitats i els reptes educatius de la creativitat i la participació en l'espai 
públic.  
 
Panoràmic 2015  

 
Per segon any, l’AcPpJ va participar a la macro enquesta de les organitzacions amb seu a  la ciutat de 
Barcelona (Panoràmic). El projecte posterior, pretén explicar i millorar l’impacte que generen les 
organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les 
activitats que desenvolupen. Els objectius del panoràmic són: 
 

•  Fer visible l’impacte real de les organitzacions 
 

•  Ajudar a fer créixer les organitzacions. 
 

•  Crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions. 
 

•  Generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom 
 

•  Millorar la transparència de les organitzacions 
 
Projecte HEBE                                                                                              

 
Per segon any, l’AcPpJ dona suport a la petició d'un projecte de recerca al Ministeri d'Economia i 
Competitivitat (MINECO) amb el títol: PROYECTO HEBE: El empoderamiento de los jóvenes: análisis de 

los momentos, espacios y procesos que contribuyen al empoderamiento juvenil. 
 
L’AcPpJ forma part del Consell Assessor de la Recerca (CAR) que es va crear el 22 d'octubre de 2014 a 
Barcelona.  
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CARTA DE SUPORT DE L’AcPpJ A CJD7 SOBRE EL TANCAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT D’HORTA-GUINARDÓ 

(PIJ I ACTIVITATS DE L’ESPAI HORTA71) 

 

L’Associació Catalana de Professionals de Les Polítiques de Joventut vol mostrar la seva solidaritat i recolzament 

al Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó de Barcelona i els professionals que treballen als serveis del PIJ (Punt 

7) i l'Espai Horta 71 d'aquest districte per la situació actual, en la que s’ha vist forçada a tancar per l'impagament 

del Conveni que aquesta entitat té amb l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó. 

Les polítiques de Joventut sempre han treballat en precari, amb molt menys recursos dels que necessiten, i han 

funcionat més per la voluntat i la tossuderia personal dels i de les professionals que s’hi dediquen. 

En un moment de crisi econòmica és temptador retallar el pressupost d’aquelles partides que es poden 

considerar prescindibles, però en realitat, són més necessàries que mai. És el cas de les polítiques de Joventut. 

Ara bé, és del tot inacceptable que si existeix un conveni aprovat, s’hagi de tancar un servei perquè una de les 

parts (l’Ajuntament) no aboni els diners acordats a l’entitat que presta el servei externalitzat, i més quan 

d’aquest conveni en depenen els salaris de treballadors i treballadores. 

En aquest cas, encara és més greu, ja que aquest servei forma part d’una xarxa de la ciutat de Barcelona, on 

cada districte té un Punt d’Informació Juvenil on es poden orientar els Joves per a formació, la recerca de feina, 

o qualsevol altre tema del seu interès. 

Des de l'AcPpJ exigim a l'Ajuntament de Barcelona que es posi al dia dels pagaments acordats en conveni amb el 

Consell de la Joventut d'Horta-Guinardó per tal de reprendre els serveis del PIJ i l'Espai Horta 71 quan abans 

millor. 

Atentament, 

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) 
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Recomanacions sobre polítiques de joventut de l’AcPpJ per al programa 
de les municipals 2015 de XXXXXXX (Eleccions Municipals – 24 de maig 2015) 

 

Davant l’inici de la campanya electoral per a les eleccions municipals de 2015, l’Associació Catalana de 
Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) vol fer saber a la Candidatura d'Unitat Popular 
(CUP), que concorreix a les eleccions municipals d’aquest proper mes de maig, 5 punts que considerem 
que calen tenir en compte i s’han d’assumir, per fer un plantejament seriós en matèria de polítiques 
de joventut. 
  

� Els i les joves, la joventut, de cada municipi, de cada comarca, seran la propera generació que 

viurà, treballarà i governarà aquell territori, i la forma en què ho faran tindrà molt a veure amb 

els models que hagin vist quan eren joves, amb el que han après. Les persones joves doncs, 

requereixen d’una atenció específica per part de les administracions públiques, especialment 

de les més properes com són els Ajuntaments. 

� Les persones joves s’han de formar, la formació reglada és obligatòria fins els 16 anys, però hi 

ha un munt de coses que no s’aprenen a les escoles, als instituts, ni a les universitats. Unes 

polítiques locals de joventut ben estructurades poden garantir altres tipus d’aprenentatges 

que poden ser molt importants per al disseny dels itineraris vitals dels i les nostres joves. Es 

poden aprendre al carrer de manera informal, o de manera no formal a través dels Plans Locals 

de Joventut (PLJ).  

� Les i els professionals de les polítiques de joventut, sempre amb el recolzament de la voluntat 

política, dissenyem, executem i avaluem constantment els PLJ, fruit de 36 anys d’experiència 

des de les primeres eleccions municipals l’any 1978. Els resultats d’aquesta tasca immensa es 

poden veure en forma de programes, d’equipaments, d’experiències, de generacions de joves 

que han après a participar, que han creat i dissolt associacions, grups de música, han realitzat 

intercanvis internacionals, colònies, campaments, campanyes, mil projectes ... i mentre feien 

tot això participaven i aprenien (Aprenentatge Servei – APS) i incloïen joves en risc d’exclusió 

que si no haguessin estat vinculats a tot això, estarien sent fruit d’un altre tipus d’intervenció, 

potser més car... o en tot cas, segur que més problemàtic. 

� El sentit comú ens recorda la importància de les polítiques de joventut, i també, algunes lleis 

que regulen el funcionament de la nostra societat. Per exemple, els articles 4, 29, 43, 86 i 142 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, o l’article 48 de la Constitució Espanyola que 

imposa a tots els poders  

públics el deure de promoure unes condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut 

en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. Així com els articles 9.2 i 10.1 que 

reconeixen els drets fonamentals dels individus recollits a la Declaració Universal dels Drets 
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Humans. I per últim, l’estratègia de la Unió Europea per la joventut de 2009 proposa una 

coordinació entre els països membres per abordar els reptes i les oportunitats dels joves.  

Tot i que la  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), modifica substancialment la Llei de Bases de Règim Local (LRBRL),  
i alguns fins hi tot auguren el final de les polítiques de joventut, no hem d’oblidar que l’article 
9.26 de l’Estatut del 1979 i el 142 de l’Estatut vigent recullen com a competència exclusiva de la 
Generalitat la matèria de joventut.  
 

� Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
Generalitat aprova la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut. Des de l’AcPpJ, 
demanem que el programa per a les municipals en matèria de joventut de la Candidatura 
d'Unitat Popular (CUP) compleixi amb la legislació vigent.  

 
De la Llei de Polítiques de Joventut cal destacar: 

 
(Preàmbul III) 
(...) No obstant aquesta exclusivitat, i pel fet que les polítiques de joventut han d’ésser gestionades també des de la 
proximitat, el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 atorga una rellevància especial als ens locals i a 
les entitats juvenils.  

 
(Preàmbul IV) 
L’any 2000, el Parlament va formalitzar l’acord assolit entre els ens locals de Catalunya representats per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, les entitats juvenils 
representades pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el mateix Govern de la Generalitat. 
 
Per a continuar amb aquest model exitós de contracte social, aquesta llei situa el Pla nacional de joventut de 
Catalunya en el centre de les polítiques que els governs locals i la Generalitat duguin a terme en matèria de 
joventut, tal com es desprèn dels articles 36 i 37. D’aquesta manera, les polítiques de joventut hauran de respectar 
els principis establerts per aquesta llei i hauran de seguir les concrecions que els diferents plans nacionals de 
joventut puguin establir per a períodes concrets. 

 
Article 1.2.  
 
La finalitat última d’aquesta llei és garantir que les persones joves puguin definir i construir llur propi projecte de 
vida i participar en projectes col·lectius. 
 

                 
Article 7 
 
Règim competencial 

 

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat, d’acord amb aquesta llei, disposen de les facultats executives i 
reglamentàries necessàries per a desplegar la competència exclusiva en matèria de joventut a Catalunya. 
2. Els governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de 
joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de la legislació aplicable. 
3. Les entitats juvenils, els consells locals de joventut i els grups de joves poden intervenir en les polítiques de 
joventut per mitjà de les formes de participació d’acció i interlocució reconegudes per la secció segona del capítol 
IV, sens perjudici de les competències de les administracions públiques. 
4. Si una altra institució porta a terme polítiques de joventut en el territori de principi de lleialtat institucional. 
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Article 15 
 
Funcions de l’òrgan dels ens locals competent en matèria de joventut 

 

1. L’òrgan dels ens locals competent en matèria de joventut ha d’encapçalar el treball transversal amb la resta 
d’àrees del municipi en tot allò referent al disseny, el desenvolupament i l’aplicació de les polítiques de joventut 
desplegades al municipi. 
2. Les funcions de cooperació interadministrativa en matèria de joventut es compleixen per mitjà de l’òrgan dels 
ens locals competent en matèria de joventut. 

 
Per qualsevol aclariment, dubte o assessorament, no dubtin en contactar amb nosaltres.  
 
 
 

 
 
Manuel Cortés Pinto, 
President de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) 
Febrer 2015 
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Recull de fotos del meeting BYWT 
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Recull de l’impacte digital del meeting 
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Recull de fotos de les jornades de bones pràctiques 
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Recull de l’impacte digital de les jornades 
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Article AcPpJ al Número 101 de la Revista del Consell Nacional de Catalunya: 

 
QUI TIRA ENDAVANT ELS PLANS DE JOVENTUT EN L’ÀMBIT MUNICIPAL? 
 
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) va fer públic durant el mes 

de febrer cinc recomanacions bàsiques  en l’àmbit de les polítiques de joventut adreçades als partits 

polítics que es presenten a les Eleccions Municipals d’enguany. 

 
L’AcPpJ es va crear a finals de 2004 després de diversos intents de crear una associació que aplegués el 
col·lectiu de professionals que treballem amb joves. Després d’aquests onze anys d’història cal 
destacar les tres edicions del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut, que actualment 
hereda la Direcció General de Joventut, la realització d’un Cens de professionals en l’àmbit de la 
joventut, una col·lecció de publicacions especialitzades i finalment, el Projecte de Bones Pràctiques en 
l’àmbit de la joventut. Podeu trobar totes aquestes informacions a la nostra web: www.joventut.info 
 
Actualment, l’AcPpJ es troba en un procés de reflexió i debat intern per tal d’adaptar-nos a un entorn 
professional canviant i amenaçat per unes polítiques públiques restrictives i caòtiques com la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (Llei 27/2013-BOE), que entra en contradicció 
directa amb la Llei Catalana de Polítiques de Joventut  (Llei 33/2010-DOGC), un desplegament de 
programes internacionals com la Garantia Juvenil on no s’ha comptat amb els professionals ni les 
organitzacions juvenils, o la creació d’uns certificats professionals associats al Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Animació Sociocultural i Turística de dubtosa qualitat malgrat el lloable esforç del 
Departament d’Ensenyament i del professorat docent:  ens referim als perfils d’informador/a juvenil i 
de dinamitzador/a juvenil. 
 
Després de més de trenta-cinc anys de polítiques de joventut hem avançat molt en el desplegament 
d’equipaments i en el desenvolupament dels Programes Integrals, Interdepartamentals i finalment 
arran del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya, en el disseny, execució i avaluació dels Plans Locals 
de Joventut (PLJ); malgrat això, les figures professionals no acaben mai d’estar prou definides: 
tècnics/ques de joventut, informadors/es juvenils i dinamitzadors/es juvenils, amb totes les 
combinacions i barreges imaginables, amb satèl·lits de diverses denominacions i competències;  no 
acabem de tenir prou reconeixement. 
 
Malgrat que el 2002 amb la publicació del Llibre Blanc de la Comissió Europea: Un nou impuls per a la 

joventut europea es va començar a parlar del concepte d’apoderament juvenil com a estratègia per 
aconseguir la participació juvenil, sembla que no és fins els darrers anys que el concepte es filtra en els 
PLJ i comença a interessar als investigadors: Projecte Hebe. L’apoderament dels joves. Anàlisi dels 

moments, espais i processos que contribueixen a l’apoderament juvenil.  

Sobre el treball en joves i l’anàlisi dels tipus i perfils professionals des de diversos àmbits que treballen 
o intervenen en joves d’arreu d’Europa, seran els temes que es tractaran a la trobada que organitzarà 
l’AcPpJ a finals del 2015: “Be Youth Worker Today (BYT)”, a fi de nodrir-nos i millorar en la nostra tasca, 
i a la que us convidem a seguir d’aprop. 
 
Manolo Cortés – President de l’AcPpJ.  


