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INTRODUCCIÓ
L'associació en el seu quinzè any de vida continua estant al costat de les treballadores i els
treballadors en l'àmbit de la joventut a Catalunya, tot defensant, promovent i cercant un
reconeixement d'aquesta professió imprescindible pel desenvolupament de les persones
joves i el seu cicle vital.
El 2018 ha estat un any amb moltes activitats presencials i col·laboracions, repartides entre
els projectes que s'impulsen directament des de la pròpia associació professional i les
col·laboracions amb les organitzacions amb qui es guarda relació i l’administració,
especialment la DGJ i l’Oficina del Pla Jove de la DIBA. Les activitats en les que s’hi participa,
en línia amb la pròpia missió de l’AcPpJ, tenen la intenció d'obrir noves vies de reconeixement
i de futur per a professionals, la pròpia professió, l'àmbit de la joventut, i les polítiques que hi
tenen incidència.
L’AcPpJ ha continuat treballant pel reconeixement de l’entitat com a agent expert i de consulta
imprescindible en totes les àrees que afecten els i les professionals, el treball amb joves i les
polítiques de joventut. També amb les administracions públiques amb qui ja hi havia relacions,
la Direcció General de Joventut, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Ha
continuat mantenint i en alguns casos potenciant les relacions de col·laboració que existien
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), l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la
Cultura (ACELLEC), el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i la Coordinadora per a
l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT).
El 2018 s’ha treballat per crear un nou Cens de Professionals en l’àmbit de la joventut. El 2008
s’havia fet el primer cens per part de l’AcPpJ. Durant el 2017 es va realitzar l’estudi de perfils
en l’àmbit de la joventut, que va donar una imatge molt àmplia i clara d’aquests. Deu anys
més tard del primer cens i amb la intenció d’aprofundir en el treball realitzat l’any anterior es
va decidir realitzar un segons cens de professionals, per tal de tenir una radiografia
actualitzada i més completa de tot el sector. Amb l’acompanyament de la cooperativa I-labso
hi hagut una primera fase de planificació i disseny i seguidament s’ha compartit amb els i les
professionals d’arreu del país; aquesta ha enquesta ha estat oberta de maig a juliol i s’han
recollit 604 respostes vàlides. Es considera un resultat acceptable ja que l’enquesta era força
llarga i completa, i es requeria força estona per a respondre-la.
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Del projecte de bones pràctiques en l'àmbit de la joventut (sisè any), cal destacar que s'han
afegit quatre noves propostes a la plataforma, s'han realitzat quatre jornades arreu de
Catalunya i ha consolidat una xarxa territorial d'"antenes", professionals que cerquen noves
propostes, donen suport a la iniciativa i assessoren sobre els seus processos. S'han publicat 8
nous continguts entre notícies i recursos entorn el projecte i les bones pràctiques.
Pel que fa als serveis que s'ofereixen des de l'AcPpJ a sòcies i socis, s'han mantingut i
actualitzat a la vegada. S'ha continuat, setmana darrere setmana, tenint al dia la borsa laboral,
l'assessoria fiscal i laboral, els descomptes/avantatges, els recursos documentals. L'associació
ha fet un esforç, a través d'una campanya interna, per a que aquests serveis fossin més
utilitzats. També, per al servei o proposta (ja que aquesta és oberta també a no sòcies), de
borses de formadors/es i comunicadors/es: per tenir una base de dades actualitzada de
professionals de joventut que puguin realitzar aquest tipus de serveis o tasques. Pel que fa a
la formació s’ha actualitzat l’oferta formativa a cada trimestre, incorporant també propostes
a nivell europeu.
Per acabar aquest resum, subratllar que la defensa i suport de la professió, del treball en
l'àmbit de la joventut i les polítiques de joventut, han estat, com sempre, principals finalitats
de l'AcPpJ. S'han fet seguiment dels plecs de condicions de concursos públics tot vetllant per
les condicions laborals, tasques i perfils dels professionals, igual que d'altres processos i
normatives a on no només la professió, sinó l'àmbit de la joventut necessita, com la
desaparició de la figura de les impulsores de la garantia juvenil. Després de força anys de
treball amb una demanda clara de crear un document que regulés la tasca de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil. Durant el 2018 es va començar un procés que té com objectiu crear un
nou reglament per la XNEJ, la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Aquest espai coordina
tots els serveis d’informació, així que el seu contingut tindrà una repercussió directa sobre la
tasca que realitzen els i les professionals, per la qual cosa des de l’AcPpJ es va valorar que
s’havia de tenir un paper actiu en tot aquest procés. Es va fer una trobada birrera per tractar
específicament aquest tema. A més a més es va treballar per defensar la figura de les
impulsores de la garantia juvenil, en risc de desaparició per falta de pressupost.
Creiem que aquestes activitats, projectes, serveis i accions dutes a terme durant el 2018
responen a un objectiu doble ja establert en aquest any i des de la fundació de l'AcPpJ: un
recolzament i una projecció de tot el treball en el camp de la joventut. Més impuls en aquest
àmbit de la gestió pública, més imprescindible que mai en els temps que corren.
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QUI SOM
Socis/es
L’AcPpJ finalitza l’any 2018 amb 122 sòcies i socis (dos més que el 2017). Al llarg del 2018 hi
ha hagut 7 baixes i 9 altes. La relació de sòcies i socis per gènere és la següent:
Dona
Home

76
46

62,30% ↓
37,70% ↑

60
27
16
10
9

49,5% ↓
22,31% ↑
13,22% ↓
8,26% ↑
7,44% ↓

A nivell territorial la distribució per territoris és:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre
Comarques de Girona
Comarques de Lleida

Assemblea
El divendres 16 de març a les 19h al Casal de Joves Palau Alòs es va celebrar la catorzena
Assemblea General Ordinària (AGO) de l’AcPpJ. Tot i comptar amb la menor assistència de
sòcies i socis dels últims anys, es va posar de manifest que el 2017 havia estat un dels anys
amb més activitat de la història i amb més assistència i participació a les activitats, jornades o
espais organitzats i facilitats per l’entitat. Es va apostar per seguir descentralitzant les
activitats i els projectes alhora que cohesionant el sector, a través del projecte de bones
pràctiques i de les seves corresponents jornades, entre altres.

Junta directiva
Presidenta: Maika Farriols
Vicepresidenta: Helena Guiu
Secretària: Erica Busto
Tresorer: Santi Caño
Vocals: Marta Montserrat i Ruth Dencàs
Durant el 2018 la Maika Farriols va aturar la seva participació activa a la junta de l’entitat, però
va seguir formalment asssumint la presidència. La resta de membres de la junta van continuar
assumint els seus càrrecs i repartint-se les tasques de presidència.
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Recursos humans
Aquest any hi hagut un relleu tècnic a l’AcPpJ. En Pep Guasch ha treballat per la gestió i el
desenvolupament de l’AcPpJ com a tècnic contractat fins al mes de maig, mentre que a partir
del juny s’ha incorporat l’Oriol Nicolau. El seu contracte del tècnic de l’associació continua
essent de mitja jornada amb 20 hores setmanals. Ha assumit l’encàrrec general de gestió de
l’entitat, assegurant que els serveis bàsics de l'entitat s’hagin mantingut al dia, com la
comunicació. Ha assumit també el suport tècnic als projectes que es realitzen, com el de Bones
Pràctiques en l’àmbit de la joventut i el cens de perfils professionals.

Seu social
L’AcPpJ segueix disposant de la seva seu social (i la vegada de treball i d’atenció al públic) al
local cedit per la Direcció General de Joventut que té al carrer Calàbria 120 de Barcelona, amb
dues taules de treball, dos ordinadors (un de propi i l’altre cedit per la Generalitat), una nova
impressora (cedida per la Generalitat), una línia fixa de telèfon, connexió a Internet i mobiliari
per l’arxiu. L’espai és compartit amb altres entitats; principalment, amb la Coordinadora
d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT), tot i que durant
uns mesos també hi ha estat Nexes.
Durant el 2018 els horaris d’atenció al públic han estat:
-

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

PROJECTES
Cens de Professionals en l’àmbit de la Joventut
El 2008 es va realitzar el primer cens de professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya
per part de l’AcPpJ. Durant el 2017 es va realitzar l’estudi de perfils en l’àmbit de la joventut,
que va donar una imatge molt àmplia i clara d’aquests. Deu anys més tard del primer cens i
amb la intenció d’aprofundir en el treball realitzat l’any anterior es va decidir realitzar un
segons cens de professionals, per tal de tenir una radiografia actualitzada i més completa de
tot el sector.
Aquest s’ha començat a desenvolupar el 2018. La cooperativa I-labso ha estat la seleccionada
per acompanyar l’AcPpJ en tot el procés com a experta en estudis sociològics. Hi hagut una
primera fase de planificació i disseny, en la que s’ha col·laborat amb diferents agents i s’ha
decidit el calendari i tots els apartats i totes les preguntes que havia de contenir l’enquesta.
Seguidament s’ha compartit amb els i les professionals d’arreu del país; aquesta ha enquesta
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ha estat oberta de maig a juliols i s’han recollit 604 respostes vàlides. Es considera un resultat
acceptable ja que l’enquesta era força llarga i completa, i es requeria força estona per a
respondre-la.
Durant la tardor la tasca s’ha centrat en l’explotació dels resultats de l’enquesta, afinant-los
en línia amb l’enquesta de polítiques de joventut als municipis que ha realitzat la DGJ. De cara
al 2019, un cop tractats els resultats i feta l’anàlisi corresponent, es presentaran en forma de
document i es farà un acte per explicar-los a la comunitat professional. L’estudi ha rebut el
suport econòmic i la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut
Enguany ha estat el sisè any del projecte i plataforma i la quarta temporada seguida i 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 proposta. És un projecte col·laboratiu que consisteix en recollir,
estructurar, difondre i promoure tot el coneixement acumulat dels i les professionals de la
Joventut.
S’ha seguit en treballant en el web de la plataforma1 de bones pràctiques per dotar-la de més
continguts. Per un costat, la plataforma serveix d’eina per a poder consultar diferents
projectes i mètodes de treball potencialment aplicables a la seva realitat immediata, opinar i
debatre sobre el seu contingut i promoure iniciatives per prestigiar i preservar l’àmbit i el
sector. La plataforma ja compta amb 27 projectes considerats com a bones pràctiques. Els 4
nous, que encara no estan penjats al web, són:
• Okup'Alt (Consell Comarcal de l'Alt Empordà)
• El Casal de Joves Girapells (Horta-Guinardó, Barcelona)
• El Projecte EPI (Espais de Participació i Informació Jove) de Reus
• Xarxa d’Espais Joves de Mataró, equipaments juvenils en clau de gènere.
Encara que el projecte admet sempre recollir nous projectes interessants per a incloure’ls a la
plataforma, durant dos períodes s'han obert convocatòries per recollir projectes en l'àmbit de
la joventut susceptibles d'incorporar a la plataforma: del 9 de febrer al 30 d'abril i del 13 de
novembre al 31 de desembre i se n'han rebut 15 i 18 respectivament.

1

Projecte i plataforma: www.joventut.info/bonespractiques
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Pel que fa a les jornades de bones pràctiques2, el Consell Avaluador va decidir continuar amb
la fórmula de l’any anterior, on només es va presentar un projecte per sessió, a fi de poder
tenir més temps per debatre entorn les temàtiques plantejades, entre les i els professionals
participants. Abans de cada jornada hi va haver una presentació institucional per part d’un/a
representant del municipi que acollia la jornada, una presentació de l’AcPpJ per part dun/a
membre de la Junta i una presentació final sobre la plataforma i el projecte per part del seu
coordinador, Pep Montes.
El perfil de la participant inscrita a les jornades del 2018 va ser el d’una dona (66%),
professional de joventut, que treballa per una administració local i de, més o menys, 38 anys.
Amb un total de 36 inscripcions, la participació final va ser de 74 participants:
•

•

•

•

27/09 a la Casa Baumann de Terrassa (Vallès Occidental). Jornada sobre L’AUTOGESTIÓ
COM A VALOR EN JOVENTUT. Amb la presentació de la bona pràctica el Casal de Joves
Girapells (Alba Pascual i Cristina Cano) i la conducció i dinamització del debat posterior
per part de la Carla Valle (secretària general de la Federació de Casals de Joves de
Catalunya).
16/10 a l'Oficina Jove del Ripollès. Jornada sobre RELACIONS, VINCLES I EMPODERAMENT
JUVENIL. Amb la presentació del projecte EPI de Reus i de l'experiència i el treball en xarxa
a Ripoll posterior als atemptats.
25/10 al Servei de Joventut de Vilafranca (Alt Penedès). Jornada sobre EQUIPAMENTS
JUVENILS: TREBALLEM EL GÈNERE? Amb la presentació de la bona pràctica Xarxa d’Espais
Joves de Mataró, equipaments juvenils en clau de gènere i la conducció i dinamització del
debat posterior del Jordi Baroja, director del CJAS.
8/11 al Consell Comarcal de l'Urgell. Jornada sobre EL TERRITORI I LES POSSIBILITATS
D’OCUPACIÓ. Amb la presentació de la bona pràctica Okup’Alt i la conducció i
dinamització del debat posterior del Víctor Saló, de la Coordinació Territorial a Lleida.

Sobre l’organització interna i participativa del projecte, cal remarcar també la creació d'un
equip impulsor del projecte, format pel coordinador general del projecte, el Pep Montes, un
membre de la Junta de l'AcPpJ, l'Erica Busto, i el tècnic alliberat de l'associació, l'Oriol Nicolau.
S'ha renovat el Consell Avaluador, amb l'entrada de quatre nous membres: Ruth Dencàs, Toni
Ribes, Marta Montserrat i Pep Guasch i l'Oriol Nicolau, que ha substituït a l'anterior tècnic de
l'associació. Es mantenen la majoria dels que ja hi eren, com l'Emilia Corona, la Maria Teresa
Clotet, l'Erica Busto, el Pep Montes i l'Uri Nicolau. I s'ha seguit treballant amb les antenes del
projecte. S'ha seguit treballant amb les antenes territorials, ja amb sis professionals d’arreu
de Catalunya: Manuel Cortés (Responsable del Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament
de Martorell), Ruth Dencàs (Cap de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Urgell), Víctor Saló
2

A l’annex hi trobareu la imatge gràfica de les jornades d’aquest any i un recull de fotos.
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(Tècnic de joventut de la Direcció General de Joventut de Lleida), Joan Gelabert (Dinamitzador
juvenil de l’Ajuntament d’Olot), Marina Rahola (Assessora de finançament associatiu al Centre
de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona) i Anna Cabestany (Tècnica de
joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà).
El projecte té el suport econòmic de la Direcció General de Joventut i la Diputació de
Barcelona. Les entitats que han tingut una col·laboració més activa són:
•

•

L’Associació Catalana d’Empreses de Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC): que per
cinquè any consecutiu ha organitzat el curs on-line Les claus de les polítiques de joventut
a on les bones pràctiques allotjades a la plataforma han servit d’exemples pràctics per les
i els alumnes.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC): Membres del Secretariat del CNJC
han aportat la seva visió des de l’associacionisme juvenil als debats de les jornades.

I cal també apuntar la col·laboració dels Consells Comarcals del Ripollès i l'Urgell i els serveis
de joventut dels ajuntaments de Tàrrega, Vilafranca, Terrassa i Ripoll per cedir els espais i
col·laborar en l'organització de les jornades de bones pràctiques.

Grup de treball pel nou Reglament de la XNEJ – Trobades Birreres
Després de força anys de treball dins la CTA, durant el 2018 es va començar un procés que té
com objectiu crear un nou reglament per la XNEJ, la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
Aquest espai coordina tots els serveis d’informació, així que el seu contingut tindrà una
repercussió directa sobre la tasca que realitzen els i les professionals, per la qual cosa des de
l’AcPpJ es va valorar que s’havia de tenir un paper actiu en tot aquest procés.
Es van realitzar cinc jornades informatives pel territori, en les que hi van assistir força
membres de l’AcPpJ. Posteriorment, el 26 de juny es va fer una trobada al Palau de Mar per
presentar i discutir el nou Reglament i l’AcPpJ vam muntar una paradeta informativa i vam
participar als cinc grups de treball que hi va haver, aportant propostes.
Posteriorment, amb un primer esborrany del document, es va fer una trobada birrera el 12 de
juliol, en la que hi van participar 8 membres i es va analitzar el document, aportant propostes.
La junta també va valorar-ne algunes i es van traslladar a l’equip que treballava amb el nou
reglament. Durant la tardor, es van seguir valorant les noves versions del document entre la
junta. És un treball que continuarà durant el 2019, amb la intenció d’obtenir el millor resultat
i xarxa possibles.
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COMUNICACIÓ
Durant l’any 2018 s’ha treballat en extreure-li el màxim potencial al web, però s’ha començat
a plantejar la necessitat de fer-ne un de nou. Això és degut a varis motius: es vol organitzar la
informació d’una forma diferent i més clarificadora, l’accés al web des dels mòbils deixa molt
que desitjar i el disseny comença a ser antic.

Dades/estadístiques
Aquest 2017 s’han publicat un total de 38 notícies, 30 al web de l’associació i 8 al webplataforma de bones pràctiques. Dins de les notícies es destaquen les que giren entorn de les
i els professionals, les polítiques de joventut, de les institucions i entitats que les impulsen,
associacions que hi intervenen, així com de la formació i recursos relacionats amb el treball en
joves. I altres notícies relacionades amb la mateixa entitat, el projecte de bones pràctiques i
altres propostes, comunicats i activitats de l’associació.
Les dades de visites i visitants dels webs actius de l’AcPpJ són (segons google analytics):
A www.joventut.info:
Nombre total d’usuàries i usuaris del web al 2018: 6.790
Nombre total de visites: 19.633
Nombre total de sessions: 8.829
Nombre de sessions per usuari/a: 1,30
Nombre de pàgines visitades per sessió: 1,78
Durada mitja de la sessió: 1 minuts i 32 segons
Durant el 2018 també es van enviar 16 butlletins electrònics. A mig curs es va començar a
aplicar un canvi de disseny per tal de fer-los més atractius de cara el públic.
-

140 socis/es = el 37% de mitjana els va obrir.
530 contactes subscrits al butlletí = el 27,6% de mitjana els va obrir.

Xarxes Socials
A les xarxes socials de Facebook i Twitter, l’AcPpJ 2.0 ja aglutina a 31/12/2017, 7.793
seguidors/es (339 més que el 2017). 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.
Es planteja de cara el proper any crear un compte d’instagram
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Facebook
Objectius:
- Difondre l’AcPpJ: què és? què 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: 3.607
Twitter
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: 2.831 (170 més que el 2017) Seguits: 1.265
A més a més, cal comptar també amb el compte de twitter del projecte de bones pràctiques
en l’àmbit de la joventut:
Objectius:
- Difondre notícies relacionades amb el projecte, la plataforma i les bones pràctiques.
- Difondre formacions, propostes, idees interessants i innovadores per la pràctica
professional
- Interactuar i respondre a les consultes de les seguidores i seguidors.
- Ser una eina de contacte directe amb el projecte
Seguidores/seguidors: 1.395 (162 més que el 2017). Seguits: 650

Relacions externes
L’AcPpJ ha continuat treballant pel reconeixement de l’entitat com a agent expert i de consulta
imprescindible en totes les àrees que afecten els i les professionals, el treball amb joves, i les
polítiques de joventut. També amb les administracions públiques amb qui ja hi havia relacions,
la Direcció General de Joventut, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Ha
continuat 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), l’Associació
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC), el Col·legi de Pedagogs de
Catalunya (COPEC) i la Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT).
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A més durant els mesos de novembre i desembre s’ha enfortit el vincle amb la Federació de
Casals de Joves de Catalunya, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC)
i el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’explorar la possibilitat
de realitzar accions conjuntes el 2019, amb l’objectiu d’unir forces i obrir oportunitats de
treball compartit envers el treball amb joves, sumar més persones sòcies a l’entitat i la
formació i difusió de bones pràctiques amb professionals de l’àmbit de la joventut.
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 enfortit o iniciat un vincle amb les entitats o
institucions que hi ha al darrere: els Consells Comarcals del Ripollès i l'Urgell i els serveis de
joventut dels ajuntaments de Tàrrega, Vilafranca, Terrassa i Ripoll.

SERVEIS
Borsa Laboral
El servei ha crescut molt en el nombre d’ofertes de feina pels socis/sòcies amb 78 (gairebé un
50% més que el 2017). La majoria de les ofertes publicades procedeixen de les comarques de
Barcelona i dins del sector públic i associatiu.
El servei es nodreix de diverses fonts del territori català, espanyol i europeu per detectar
ofertes laborals, a més dels contactes que es mantenen. Les ofertes es publiquen quasi a
l’instant i es fa un recordatori d’aquestes a cada butlletí informatiu.

Avantatges
Essent coneixedors/es que una de les principals necessitats dels i de les professionals de
joventut és la formació constant pel reciclatge, s’ha seguit oferint descomptes i avantatges en
cursos i seminaris que ofereixen les institucions amb qui l’AcPpJ hi manté conveni (COLPIS,
ACELLEC, COPEC i CASC_CAT).

Assessoria Laboral i Social
Com que aquest servei se segueix utilitzant molt poc, aquest 2018 s’ha continuat fent un
esforç per seguir informant del servei a sòcies i socis. Enguany l’han utilitzat dues persones
(les mateixes que el 2017). Des del 2007, quan va néixer aquest servei, les valoracions de les
sòcies i socis que han utilitzat el servei sempre han estat excel·lents.

12

Borses de comunicadors/es i formadors/es
Al web de l’associació hi ha habilitats dos formularis per a que (1) professionals de joventut
que tinguin interès en col·laborar amb mitjans de comunicació per escriure, opinar, difondre
o potenciar l’àmbit de la joventut puguin deixar les seves dades i experiència. O bé (2) que
altres professionals vulguin impartir cursos o transferir els seus coneixements degut a la seva
experiència o interès, també puguin fer-nos-ho saber. Si després d’aquesta gestió, apareixen
oportunitats, es tenen en compte aquests contactes. Aquest any hem rebut dues sol·licitud a
la borsa de formadors/es.

DEFENSA
Denúncia de la desaparició de la figura de les impulsores de la Garantia Juvenil
A partir de l’anunci que desapareixerien les figures de les impulsores de la Garantia Juvenil
per falta de pressupost, l’AcPpJ va denunciar el que creia que era una mala política pública
permetre que una figura consolidada i ben assentada de suport i acompanyament a persones
joves. Les impulsores, tot i dependre del SOC, se situaven com a professionals de joventut
d’atenció directa i en espais joves, per la qual cosa es valorava com un èxit el seu
funcionament, ja que havien aconseguit arribar a moltes joves. La DGJ, juntament amb el SOC,
van convocar a l’AcPpJ a una reunió a principis de juny en què des de l’associació es va
traslladar la necessitat que seguissin actuant i per part de l’administració es va reconèixer que
s’acabaria aquest programa però que en començaria un de nou més ambiciós i amb més
pressupost. L’AcPpJ valorava negativament que no es fes una transició ordenada, sinó que
aquest perfil quedés desatès durant mesos, perdent el vincle creat amb les persones joves.

Manifest de suport a la llibertat d’expressió3
L’AcPpJ denuncia les actuacions de la justícia espanyola, que, per mitjà de sentències de
l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, durant aquests quatre darrers anys han condemnat
a diferents joves artistes per les lletres de les seves cançons. Als membres del col·lectiu La
Insurgencia, Pablo Hasel i ahir, amb la cruel sentència de tres anys i sis mesos de presó per
Josep Miquel Arenas Beltran, alies Valtonyc. Últim fet que ens ha fet prendre la decisió, com
associació de professionals que treballa amb joves, de manifestar el nostre rebuig cap aquest
sense-sentit de jurisprudència.

3

Podeu llegir el manifest sencer al següent enllaç: https://joventut.info/mes-rimes-mes-joves-manifest-suportllibertat-dexpressio-repulsa-actuacions-judicials-aquest-sentit
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Manifest per la vaga feminista del 8M4
L’AcPpJ anuncia que farà vaga el dia de la dona treballadora i promou que tota la societat s’hi
impliqui. La junta de l’AcPpJ anima als i les professionals del sector a que la secundin pels
múltiples motius que s’exposen al manifest unitari de la plataforma de la vaga feminista i en
el cas del nostre sector, sempre inestable, sense nosaltres, les dones, l’aplicació de les
polítiques de joventut i el treball amb joves no seria possible.

Ens sumem al comunicat en defensa de les persones joves migrades5
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut ens volem sumar al
comunicat impulsat per Girona Acull, l’Espai Antiracista i la Coordinadora d’ONGs Solidàries
de Girona i al que s’hi han sumat més d’una vuitantena d’organitzacions en defensa de les
persones joves migrades, contra la seva criminalització i persecució institucional i policial i per
mesures socials que les acompanyin.

FORMACIÓ
Consell Assessor del Màster Joventut i Societat
L’AcPpJ ha continuat donant suport al desenvolupament del Màster Interuniversitari en
Joventut Societat. Durant el curs 2017-18 no es va celebrar, però el 2018-19 sí que ho farà, i
l’AcPpJ participarà en algunes de les sessions (abril i maig del 2019) explicant la seva tasca i
alguns projectes com el de Bones Pràctiques en l’àmbit de la Joventut.

Col·laboració en el futur Curs d’Especialistes en Joventut
L’Observatori Català de la Joventut ens va demanar la nostra opinió i col·laboració per tal
d’identificar i definir funcions i competències dels i de les professionals de joventut per a
redissenyar el curs d’especialistes en joventut que es durà a terme el 2019, i que es vol bastir
sobre una base de funcions i competències explícites, incorporant un format semi –virtual. En
Carles Vila (soci) i la Marta Montserrat (vocal de la junta) són els encarregats d’aquesta
col·laboració.

4

Podeu llegir el manifest sencer al següent enllaç: https://joventut.info/farem-vaga-recolzem-professionalsjoventut-que-shi-sumin/
5
Podeu llegir el manifest sencer al següent enllaç: https://joventut.info/lacppj-ens-sumem-al-comunicat-endefensa-de-les-persones-joves
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COL·LABORACIONS
I Trobada de Professionals de Joventut a València
L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) ens va convidar
el 18 de febrer a la II Trobada de Professionals de Joventut a València, sota el lema “els perfils
professionals de joventut: realitat i propostes de futur”.
La Trobada es va celebrar a l’Alberg juvenil Torre de Alborache (València) i va ser organitzada
en col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut.
L’AcPpJ hi va tenir una forta presència. La presidenta Maika Farriols i la vicepresidenta Helena
Guiu van ser les encarregades de representar l’AcPpJ i de compartir l’experiència de l’entitat
catalana en matèria de defensa dels i de les professionals de joventut, els projectes a favor
del treball amb joves i l’estudi dels perfils professionals. Per un altre costat, també es va
convidar el coordinador de la Plataforma de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut, Pep
Montes (soci), que va presentar el funcionament del projecte.

Preparació de la Trobada Estatal de Professionals de Joventut a València
La iniciativa de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
d’organitzar una trobada de professionals de tot l’Estat responia a un bon moment d’aquesta
entitat i del conjunt de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana. Des de l’estiu
van començar a sondejar diferents associacions de l’estat, així com professionals concrets
d’altres territoris on no existeixen associacions per tal de fer alguna cosa plegades.
El 28 d’octubre es va celebrar a València una primera reunió preparatòria, en la que es va
decidir que el febrer del 2019 es faria una trobada estatal de professionals a València. L’APJCV
actuaria com a amfitrió i organitzador de la trobada, amb el suport de l’Institut Valencià de
Joventut (IVAJ). L’AcPpJ va decidir que també s’implicaria en la trobada, col·laborant amb
l’APJCV per tal d’assegurar que fos un èxit.

Munixics
Munixics és una iniciativa creada per regidors de pobles petits de Catalunya per tal de
reivindicar les polítiques de joventut als seus municipis. Va començar el seu camí el 2017 i
l’AcPpJ sempre hi ha estat al costat. Membres de l’associació i l’oficina tècnica vam col·laborar
en l’organització de la trobada a Corbins el 3 de març de 2018, que va ser un èxit, amb la
participació de més de 130 persones.
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Panoràmic 20186
Per cinquè any consecutiu, des del naixement de la proposta, es va participar a aquesta macro
enquesta per les organitzacions amb seu a la ciutat de Barcelona i es va assistir a la seva
presentació el 20 de setembre a l’Ateneu Barcelonès. El Panoràmic 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

El Panoràmic és un projecte impulsat pel Consell d'associacions de Barcelona, l'Observatori
del Tercer Sector, La Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l'Obra Social “la
Caixa”.

Altres col·laboracions
El 2018 l’AcPpJ també ha participat a la “36a Jornada de polítiques locals de joventut:
Comunicació efectiva amb joves. Propostes i estratègies.”, jornada realitzada el dia 17
d’octubre a Sant Quirze del Vallès a través de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona. La jornada tenia tres parts, al matí una ponència i una taula rodona i a la tarda un
espai de compartir experiències simultànies.
A la tercera part és on es va demanar la col·laboració de l’associació, per facilitar la posada en
comú de la realització dels cinc tallers simultanis de la última taula rodona ‘Compartim les
experiències: posada en comú de les activitats simultànies’. En Manuel Cortés (soci) hi va
participar com a facilitador i relator d’un dels cinc tallers.
Es va assistir i participar a la jornada Joves i Salut (#jovesisalut), de la Diputació de Barcelona,
el 31 de gener. Vam donar suport en la difusió i vam assistir a la jornada de presentació i de
treball sobre la guia “Unfollow violències masclistes”, del CNJC, el 4 d’octubre.
Per acabar, l’AcPpJ ha col·laborat fent difusió de la iniciativa del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i de l’Institut Català Internacional per la Pau, a la taula
rodona “Hip-hop per a la prevenció de violències i la construcció de pau”.

6

www.elpanoramic.org
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BALANÇ ECONÒMIC

INGRESSOS
Ingressos generals
Ingressos quotes socis/es
Subvencions i altres
Subvenció DGJ – funcionament ordinari
Subvenció Diputació de Barcelona – projecte de Bones Pràctiques

4.800
4.800
21.000,00
18.000,00
3.000,00

TOTAL

25.800,00

DESPESES
Personal tècnic AcPpJ
Despeses d’administració i gestió
Gestoria
Serveis i comissions bancàries
Subministraments, serveis bàsics i material
Telèfon mòbil
Lloguer Espais
Compra de material
Manteniment, servidor i allotjament web
Serveis externs
Disseny gràfic i Coordinació Bones Pràctiques
Programació i disseny nova web
Disseny gràfic cartells i materials
Cens Professionals
Neteja local
Dietes i despeses de transport

14.614,70
1.892,29
1.774,20
116,09
822,26
132,21
112,17
224,80
353,08
6.658,63
1.929,95
847,00
605,00
3.146,00
130,68
1.279,55

TOTAL

25.267,43
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