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INTRODUCCIÓ

El 2009 ha estat un any de canvis per a l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de
Joventut (AcPpJ). S’ha produït el relleu i amb ell, s’han generat noves idees i nous reptes,
transformacions en la gestió de l’entitat i ganes de fer les coses bé i salvaguardant allò aprés de la
bona feina feta fins el moment.
El relleu a la junta directiva de l’entitat ha reproduït el principal canvi a l’AcPpJ. Després de 4 anys
d’impuls, d’inici, la junta que dirigí l’entitat fins a mitjans de març del 2009 deixà pas a un nou grup de
professionals al capdavant que renovava la il·lusió, l’edat, els perfils, les idees i que manté intacte el
mateix esperit de treball per a la dignificació de la professió i de les polítiques de joventut. L’entrada
d’aquesta nova junta garanteix la continuïtat de projectes i n’introdueix de nous, reforça i segueix el
treball pels objectius essencials de l’entitat. Cal agrair l’esforç i la dedicació de la junta anterior que ha
facilitat assumir les línies que han protagonitzat aquest 2009:
1. Resultats econòmics; L’entitat continua en un estat positiu econòmicament. La finalització de
projectes anteriorment encetats i l’inici de noves accions han ocasionat que l’economia de l’AcPpJ no
sigui tant positiva com l’any anterior, però continua podent garantir la seva existència i l’assumpció de
nous reptes.
2. Línia editorial de l’AcPpJ. A finals de 2009 es presentà el primer llibre de l’AcPpJ. Una enciclopèdia
de termes que s’utilitzen en les polítiques de joventut que demostra que hi ha molta base i
coneixement que cal posar a disposició de les i els professionals i a totes i tots aquells que s’interessen
per el món de les i els joves. L’inici de la col·lecció de publicacions de l’associació que esperem que
sigui clau per consolidar i avançar en les polítiques adreçades a joves. Un projecte que l’AcPpJ té la
responsabilitat i la capacitat per dur-lo endavant, sense oblidar la seva doble funció: un mitjà també,
per donar a conèixer l’entitat, els professionals de joventut i la seva condició i el seu prestigi. Cal fer
referència i felicitar especialment a Jordi Casanovas per aquesta obra i als altres implicats des de l’inici
d’aquest projecte tan ambiciós.
3. Interlocució amb les institucions públiques i privades. L’AcPpJ partia ja amb el reconeixement
implícit i explícit de les principals administracions públiques, i continua treballant per a que aquest
reconeixement fructifiqui amb nous projectes i capacitat d’incidència per a millorar les polítiques de
joventut i les condicions dels professionals de joventut. Però en el 2009 també s’han encetat o
intensificat relacions amb d’altres institucions com el CNJC ( l’AcPpJ és entitat col·laboradora des del
2007 i durant el 2010 es col·laborarà conjuntament per a l’organització del Curs: Les Polítiques de
Joventut Avui), el CEESC (participant en el Congrés Català d’Educació Social), amb COLPIS
(mantenint el conveni d’avantatges per als socis AcPpJ als cursos formatius), amb el Màster
Interuniversitàri i eI Congrés Internacional Joventut i Societat i el CJB (mantenint relacions per a
l’organització conjunta del Curs Les Polítiques de Joventut Avui a la ciutat de Barcelona).
4. Serveis per a Professionals. S’han continuat mantenint i potenciant els serveis d’assessorament
jurídic per a socis de l’entitat i la borsa de treball o les notícies sobre les politiques de joventut, que han
augmentat d’una manera espectacular, oferint setmanalment un butlletí informatiu el més exhaustiu
possible.
Cal esmentar també que el nou equip ha hagut d’enfrontar-se a nous objectius, a nous plantejaments i
a noves estratègies... Certament, de totes les fites plantejades en la presentació de la candidatura
d’aquesta nova junta, encara en queden per a assolir al complet, però molts són els pilars que s’han
assentat per a poder complir els nostres propòsits:
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5. Formació. En el 2009 s’ha realitzat la darrera edició del Curs d’Especialització en Polítiques Locals
de Joventut. Curs que ha donat fins al moment a l’AcPpJ molt de relleu i reconeixement. La no
organització de l’edició 2010 del Curs ha estat una decisió difícil, però també és fruit de la consecució
d’un gran objectiu de l’entitat: la possibilitat de definir una formació reglada, normalitzada i digna per a
totes i tots els Professionals de Joventut que imparteixi la mateixa administració, en aquest cas la
Secretaria de Joventut, la que creiem responsable d’assumir aquesta mancança en les Polítiques de
Joventut d’aquest país durant tots aquests anys. Treballant en col·laboració amb la Secretaria de
Joventut, l’AcPpJ vetlla per a què aquesta formació pugui ser possible i s’executi a partir de l’octubre
del 2010. Tanmateix, es continua participant en el Consell Assessor del Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat, s’ha avançat molt en els treballs del GREF i s’han assentat les bases per a intentar
cobrir les necessitats formatives de les entitats juvenils amb acords amb el CNJC i el CJB per a
realitzar diversos cursos de manera conjunta.
6. L’AcPpJ i la identitat del col·lectiu. Aquest ha estat un dels principals reptes que ha assolit la nova
junta i s’ha complert en escreix. La primera fase d’aquesta tasca s’ha basat essencialment en el món
virtual. La irrupció de l’AcPpJ en les noves tecnologies de la informació i comunicació, l’AcPpJ 2.0, ha
estat fulminant. Aquest any ha estat l’inici i consolidació de l’entrada de l’AcPpJ dins d’aquest món,
arribant als 2000 amics a Facebook, als 150 seguidors a Twitter, i a augmentar considerablement les
vistes a la nostra web. Sens dubte, aquestes eines han facilitat aquesta tasca assolint uns resultats
esplèndids. Aquesta bona acollida ens encoratja per a continuar treballant en aquesta línea i plantejarnos assolir un major nombre de socis efectius per a l’entitat.
Queda molta feina a fer encara, especialment dos dels projectes de més rellevància per l’entitat: el
Cens de Professionals de les Polítiques de Joventut i l’extensió territorial de l’entitat en número de
socis i en projectes. Després d’aquest any d’assentament de la nova junta, afrontem aquests objectius
amb la mateixa il·lusió, sinó més, que el dia de la pressa de possessió. La mateixa il·lusió que vol
donar l’AcPpJ un paper important en el tràmit de la Llei de Polítiques de Joventut, en el nou Pla
Nacional de Joventut 2010-2020 o la creació d’un nou itinerari formatiu pels professionals de joventut
des de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Com veieu, molta feina a fer, i
assolible com demostra la tasca desenvolupada durant aquest any 2009 que consolida a l’AcPpJ com
a associació de rellevància i al col·lectiu de professionals de joventut com a agent cabdal en el
desenvolupament correcte de polítiques de joventut.
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BALANÇ ECONÒMIC 2009
COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS
Ingressos formació
Ingressos quotes
Devolucions
Interessos bancaris

5.700,00
4.580,00
-153,22
14,55

Subvencions
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Superàvit 2007-2008

9.200,00
9.200,00
15.750,00
1.860,78

TOTAL

46.152,11 €

DESPESES
Directes
Retribució recursos humans
Seguretat social

10.666,56
3.530,64

Indirectes
Serveis empreses (inclòs edició del llibre)
Assessorament fiscal comptable
Assessorament laboral
Serveis de professionals autònoms
Serveis bancaris
Hospedatge Internet
Telèfon mòbil
Dietes, allotjaments i transport
Material oficina
IVA no deduïble

3.779,84
1.281,72
554,24
24.095,50
31,06
25,00
182,40
1.596,94
300,17
796,99

TOTAL

46.841,06 €

RESULTAT COMPTABLE

- 688,95 €
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COMPTE DE TRESORERIA
COBRAMENTS
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers
12.279,89
Cobraments rebuts quotes socis (3)
6.560,00
Cobrament conveni Secretaria (2009)
15.750,00
Cobrament conveni Diputació (2008)
10.000,00
Cobrament resta de subvenció (08) amb S.J 600,00
Interessos Bancaris
24,91
TOTAL:

45.214,80 €

PAGAMENTS
Devolució quotes socis
Pagaments a proveïdors
Despeses de personal
Comissions bancàries
Pagaments a hisenda

153,22
25.946,48
14.196,00
44,28
2.438,55

TOTAL

42.778,53 €

LIQUIDITAT 31-12-09

2.436,27 €
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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT
Local de gestió
Arrel de l’acord amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya disposem, des del
desembre de 2006, d’un espai en el local que té aquesta institució al carrer Calàbria núm. 120 de
Barcelona. Disposem de dues taules de treball, dos ordinadors (un propi de l’entitat i un cedit per la
Generalitat), una impressora (cedida per la Generalitat), una línea fixa de telèfon, connexió a internet i
mobiliari per a l’arxiu de l’entitat.
Aquest any i com a mesura provisional, des del 26 d’octubre de 2009, la seu de l’AcPpJ es troba dins
l’edifici de la Secretaria de Joventut (C/Calàbria 147 de Barcelona). La raó d’aquest trasllat es perquè
s’està rehabilitant l’antic local. Per al proper mes d’abril del 2010 es preveu la seva reobertura.
L’AcPpJ ha renovat, gràcies al Pla renove del Departament d’Acció Social de la Generalitat de
Catalunya, l’equip informàtic que té cedit per part de la Generalitat.
Les dades de contacte actuals són:
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
c/ Calàbria 147 Planta baixa 08015 Barcelona Telf: 93-483-83-83
info@joventut.info www.joventut.info
Des del setembre del 2009 els horaris d’atenció al públic a la seu són els següents:



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

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

Recursos humans
Durant l’any 2009 Pep Guasch ha treballat per la gestió i el desenvolupament de l’AcPpJ com a tècnic
alliberat de l’entitat. El seu contracte continua sent de mitja jornada amb 20 hores setmanals.
L’AcPpJ també ha contractat diversos professionals autònoms que han participat en el Curs
d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut.
El tècnic alliberat ha assumit, durant el 2009, els encàrrecs de gestió de la Junta Directiva. D'aquesta
manera s’ha assegurat que els serveis bàsics de l'entitat s’hagin mantingut al dia i a ple rendiment amb
independència de la dedicació que hi puguin destinar els membres de la junta i altres socis de l’entitat,
sempre de forma voluntària. Cal aclarir, malgrat tot, que tots els projectes que desenvolupa l'entitat
estan sota la direcció de la junta i són coordinats per els seus diferents membres.
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Socis
L’AcPpJ finalitza l’any amb 121 socis al corrent de pagament i 2 baixes. Al llarg del 2009 s’han
incorporat 17 sòcies/socis nous. La realització del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut i l’entrada de la nova Junta amb els seus respectius contactes professionals, han estat la
principal font d’entrada de nous socis a l’entitat.
La relació de sòcies i socis es la següent:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona
Comarques de Lleida
Comarques de Girona

70
28
10
8
5

57,85%
23,14%
8,26%
6,61%
4,13%

Assemblea i junta directiva
El dissabte 7 de març de 2009 va tenir lloc a Cornellà de Llobregat l’Assemblea General de l’AcPpJ. En
aquesta Assemblea s’aprovaren les actes efectuades en el 2008 (l’extraordinària i l’ordinària), així com
l’informe de gestió del 2008 i el projecte per al 2009 “Nova etapa”. A més, es va aprovar l’entrada de la
nova junta directiva de l’AcPpJ (2009-2012).
Els actuals membres de la junta i els grups de treball actius són:
Presidenta: Marta Bravo
Vicepresident: Carles Viñas
Tresorer: Manuel Cortés
Secretaria: Núria Vallès
Vocals: Emilia Corona, Toni Martí, Mario Granados, Mireia Mora, Francesc Guirró, Bea Garcia
GRUP DE TREBALL SOBRE FORMACIÓ – GREF – Curs d’Especialització
Núria Vallés
Marta Ortoneda
Marta Bravo
Carles Viñas
Manuel Cortés
GRUP DE TREBALL PER AL TERRITORI / SOCIS
Toni Martí
Francesc Guirró
Emilia Corona
GRUP DE TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Manuel Cortés
COL·LABORACIONS CNJC-CJB-CEESC
Mario Granados
Manuel Cortés
Bea García
El 10 d’abril del 2010 es celebrarà la propera Assemblea General a Cornellà de Llobregat.
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ACTIVITATS I SERVEIS
Curs d’especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009
Presentació
L’any 2007 l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut va engegar un
projecte formatiu molt ambiciós, el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut, hereu de
l’experiència acumulada de sis edicions del curs de postgrau en polítiques de joventut de la Universitat
de Barcelona.
La finalitat del Curs era cobrir una part bàsica de les mancances formatives que té el nostre sector en
aquest àmbit. La intenció de l’AcPpJ en relació al Curs no pretenia consolidar una oferta propia, sinó
reclamar a les institucions competents que assumeixin les necessitats formatives dels professionals de
les polítiques de joventut i que siguin capaces de donar-hi una resposta adequada. Així doncs,
assumiem el curs des de l’Associació amb un clar caràcter de subsidiarietat.
Actualment i aconseguit aquest propòsit, ja que la Secretaria de Joventut ha assumit aquest paper
formatiu i ha assegurat dur a terme el Curs de Formació Bàsica i Especialitzada, l’AcPpJ ha replantejat
el seu rol.
L’AcPpJ desprès del Curs, la resta del 2009 i durant el 2010, està col·laborant amb la Secretaria de
Joventut per l’el·laboració d’aquesta formació i vetlla perquè aquesta sigui digna i en condicions per a
totes i tots els professionals de joventut d’aquest país.
El 2009 però, ha estat necessària la realització del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut. L’èxit de les valoracions de les dues passades edicions avalaven aquest nou curs, que s’ha
mantingut amb els mateixos objectius i línia formativa.

Finalitat del curs
El Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut ofereix formació per a professionals que
tenen com a missió la construcció, execució, seguiment i avaluació de les polítiques globals de joventut
que s’apliquen en un territori.
Així mateix, pretén facilitar a les noves fornades de professionals la incorporació a espais de
responsabilitat aprofitant el bagatge teòric i pràctic, l’experiència acumulada, en l’aplicació de polítiques
de joventut per l’AcPpJ. Sense perdre de vista el món associatiu, la formació plantejada pren l’àmbit
local com a referència bàsica, perquè és en ell on s’han desenvolupat històricament les polítiques de
joventut.
La missió d’aquest curs de formació és capacitar als professionals per a l’aplicació de les polítiques de
joventut al seu territori de referència, tant pel que fa a l’adquisició de coneixements teòrics com en
relació a l’aprenentatge d’habilitats professionals i a la promoció d’una actitud crítica i creativa.
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Fitxa tècnica
Dates:
Horari:
Durada:
Lloc:
Preu:
Places:

Del 7 de gener al 17 de juny de 2009
Dimecres de 16’30h. a 20’30h.
150 hores lectives
Barcelona – Edifici Serradell Trabal (Recinte Mundet)
Soci 800 €, no soci 900 €
22 alumnes

Direcció i coordinació
- Marta Ortoneda i Colom. Llicenciada en Pedagogia, postgrau en La intervenció en el món dels joves,
polítiques de Joventut, màster Interuniversitari en Estudis i Polítiques de Joventut. Tècnica a la
Coordinació Territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de la Joventut.
- Manuel Cortés Pinto. Llicenciat en Psicologia i diplomat en Educació Social. Tècnic informador juvenil
de l’Ajuntament de Martorell.
- Marta Bravo Monreal. Llicenciada en Antropologia i diplomada en Educació Social, postgrau en La
intervenció en el món dels joves, polítiques de Joventut. Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de
Badalona.

Comissió Assessora i suport institucional
Com en les passades edicions, es manté la Comissió Assessora del Curs, formada per representants
de tots els diferents organismes que hi donen suport:
Institucions en conveni:
 Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
 Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
 Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Institucions col·laboradores:
 Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
La funció bàsica d’aquesta comissió és col·laborar amb els responsables del curs per tal de fer
propostes i millorar els resultats finals de l’actuació. Així mateix, s’espera que sigui un espai
d’intercanvi d’informació per coordinar aspectes més concrets del curs, tals com les aportacions per a
les beques dels alumnes i els convenis que ho regularan.

Destinataris
El curs va adreçat a tots els professionals de les polítiques de joventut de les diferents administracions
públiques de Catalunya, així com a membres o dirigents d’associacions juvenils, a entitats o empreses
que presten serveis per als joves, i en general, a totes aquelles persones que vulguin especialitzar-se
en l’aplicació de polítiques locals de joventut, amb independència de la seva procedència.
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Metodologia
El curs pretén facilitar coneixements i recursos de tota mena per a la aplicació directa de polítiques de
joventut. Per tant, al costat de la perspectiva teòrica, hi haurà sempre un treball pràctic i dinàmic, amb
exemples reals de programes i polítiques de joventut aplicades i amb un seguiment continuat a través
de les tutories.
En aquest sentit, les accions formatives previstes són les següents:
Sessions presencials
Realització de 23 sessions presencials a l’aula, amb periodicitat setmanal de 4 hores cadascuna.
Aquest horari respon al 60% aproximadament de les hores que l’alumne haurà de dedicar al curs.
S’inclouen també com a accions formatives presencials, a banda de les sessions pròpiament dites:
 Visites a equipaments
Sortides a equipaments juvenils (o casals de joves o d’entitats, institucions, etc.) que siguin
d’especial interès pel tema que s’estigui tractant a l’aula, la visita sempre aportarà un valor afegit al
contingut del programa que s’estigui desenvolupant. Es preveuen 5 sortides a partir del segon
mòdul.
 Tutories amb coordinació
Durant el curs es realitzaran diverses sessions de tutoria (una per cada mòdul aproximadament)
amb tot el grup d’alumnes. Les funcions d’aquestes sessions són facilitar un espai obert de
consulta, generar debat i reflexió entre el grup i amb coordinació sobre els continguts treballats; així
com realitzar el seguiment continu i la valoració conjunta del funcionament de totes les accions del
curs.

Treball no presencial
El treball no presencial es realitzarà de forma paral·lela al desenvolupament de les sessions
presencials que les complementarà a través de:
 Treball monogràfic
Durant el curs els alumnes realitzaran un treball monogràfic, en grups reduïts, amb la finalitat de fer
un anàlisi de l’aplicació de polítiques de joventut a Catalunya en algun àmbit temàtic concret
(cultura, habitatge, immigració, salut, participació, etc.), a partir del recull d’experiències 1 en aquest
àmbit. Cada un d’aquests treballs monogràfics serà tutoritzat individualment per socis de l’AcPpJ
especialistes en l’àmbit.
 Aula virtual
Per al desenvolupament del curs s’utilitzarà un espai web propi com a eina de treball per alumnes i
docents. Aquesta es configurarà mitjançant una àrea d’accés restringida vinculada al domini
www.joventut.info, el portal de l’associació, i gestionada directament per l’equip de coordinació del
curs. El suport d’aquest espai virtual ha de permetre:
- Traspassar tota la documentació i informació necessària per cada mòdul de treball
- Desenvolupar el fòrum virtual
- Facilitar la comunicació entre alumnes i amb coordinació
 Lectures
El treball individual a partir de lectures, que seran necessàries per preparar, entendre i completar
les sessions presencials i que seran lliurades als alumnes al principi de cada mòdul.
1

Aquestes passaran a formar part del banc bones pràctiques de l’AcPpJ
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Avaluació
Els criteris per a l’avaluació final del curs són:
 Assistència a un mínim del 80% de sessions
 Participació a l’aula virtual
 Realització del treball monogràfic
El compliment d’aquests indicadors donarà lloc a una valoració d’apte o no apte, i en el primer cas, a la
certificació de l’aprofitament del curs per part de l’AcPpJ i avalat per les institucions col·laboradores.

Programa i professorat
Presentació
Els professionals de les polítiques de joventut
Temari

Presentació dels continguts del programa i la
metodologia del curs

El professional de les polítiques de joventut,
una feina especialitzada

7 de gener

Mòdul 1
Els joves, objecte d’anàlisi i intervenció
Temari

Els estudis sobre la joventut, una aproximació
interdisciplinar a la realitat juvenil

Adolescents i joves, la perspectiva
socioeducativa

Sociologia de la joventut des de la
perspectiva de la transició

14, 21 i 28 de gener

Mòdul 2
Marc general de les polítiques de joventut
Temari

Evolució històrica i actualitat de les
polítiques de joventut

Legislació i marc competencial

Les administracions i els principals models de
polítiques de joventut aplicats a Catalunya i a
l’estat

La transversalitat en les polítiques municipals
de joventut

4, 11 i 18 de febrer

Docents

Marta Bravo. Coordinadora del Curs

Manuel Cortés. Coordinador del Curs

Marta Ortoneda. Directora del Curs.

Pep Montes. Ex-president de l’AcPpJ.
Llicenciat en Ciències de la Comunicació i
expert en polítiques de joventut, gestió
cultural i comunicació.

Docents

Pau Serracant. Llicenciat en sociologia, tècnic
de recerca a l'Observatori Català de la
Joventut

Marta Ortoneda. Directora del Curs

Manolo Cortés. Coordinador del Curs

Encarna Medel. Educadora Social i experta en
el treball socioeducatiu amb adolescents

Rafael Merino. Sociòleg, membre del Grup de
Recerca en Educació i Treball (GRET) a
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

Docents

René Bendit. Ex-director de l’Institut de la
joventut d’Alemania i expert en polítiques
europees de joventut.

Montse Perals. Directora de l’OCJ de la
Secretaria de Joventut de la Generalitat

Maite Benavides. Responsable de la xarxa
d’informació juvenil de l’Injuve

Estrella Argüelles. Responsable de la Unitat
de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Visita 18 febrer: Can Massallera, Sant Boi de Llobregat
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La participació juvenil. El foment de la
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Interlocució joves/administració.
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Participació i dinamització d’estudiants de
secundària
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25 de febrer, 4 i 11 de març

Docents

Jesús Sanz. Llicenciat en sociologia, expert
en participació política i social dels joves.
Doctorant en participació juvenil a la
Universitat de Lisboa.

Núria Galan. Ex-gerent del CISEC i expresidenta del CJB.

Fidel González. Responsable de programes
del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya.

Salvador Periago. Gerent de l’associació
juvenil La Rotllana, Badalona

Carles Benguerel. Membre del Consell Local
de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols

David Perez i Maria Rodrigo. Membres de Les
Noies i els Xics de les Barraquetes, Martorell

Santi Caño. Director del Centre de Recursos
per les Associacions Juvenils de Barcelona
Visita 11 març: Centre de Recursos Associatius Juvenils de Barcelona, Barcelona
Mòdul 4
18, 25 de març, 1 i 15 d’abril
Planificació estratègica en polítiques locals de joventut
Temari
Docents

La planificació estratègica en joventut

Pep Montes. Llicenciat en Ciències de la

Procés d’elaboració d’un pla local de
Comunicació i expert en polítiques de
joventut i d’altres projectes estratègics
joventut, gestió cultural i comunicació.

Principals eines per a conèixer la realitat

Laura Mencia. Llicenciada en psicologia i
juvenil
tècnica comarcal de joventut al Maresme.

Pressupost i previsió de recursos d’un pla

Equipaments i projecte d’usos

L’avaluació en polítiques locals de joventut
Visita 15 abril: Equipament Juvenil el Gra, Granollers
Mòdul 5
22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig
Polítiques d’acompanyament i suport a l’autonomia dels joves
Temari
Docents

Emancipació juvenil i polítiques de joventut

Marta Ortoneda. Directora del Curs

Informació i joves: Educant en processos

Olga Madrid. Tècnica de joventut de l’Oficina
informacionals. Els serveis d’informació i
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
assessorament per a joves

Xavi Rossell. Coordinador de la Xarxa

TIC i polítiques de joventut
Nacional d’Emancipació Juvenil de SJ de la

Formació i accés al treball
Generalitat

Polítiques d’habitatge per a joves

Amadeo Rojo. Responsable tècnic del servei

Salut i joves: promoció de la salut i
juvenil El Molí de l’Hospitalet.
estratègies de prevenció

Ajo Monzó. Llicenciada en Filosofia i Ciències

Mobilitat internacional i programes europeus
de l'Educació. Coordinadora de la Xarxa

Joves immigrants i polítiques de nova
Infojove de la Direcció General de Joventut
ciutadania
del Govern de les Illes Balears.

Mireia Mora. Directora de Programes d’Acció
Jove de la CONC.

Josep Castanyer. President de l’Associació
ProHabitatge

Laia Pajuelo. Presidenta de l’associació Joves
per la Igualtat i la Solidaritat de l’Hospitalet

Mireia Molist i Pep Prieto. Energy Control

Gemma Tomàs. Gerent de l’Associació contra
l’Anorèxia i la Bulímia



Marta Mencia. Educadora social. Responsable
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del Centre Europa Jove del Consell Comarcal
del Barcelonès.
Josep Palacios. Ex- tècnic de Nova Ciutadania
de l’Ajuntament de Mataró. Tècnic de la
Comissió interdepartamental del departament
de Presidència de la Generalitat

Visita 13 maig: La Casa Gran, Gavà
Mòdul 6
Experimentació i creativitat en els joves
Temari

Polítiques de joventut en l’àmbit cultural.
Creació i noves tendències. Experiències
d’intervenció en oci alternatiu.

3 i 10 de juny
Docents

Mario Granados. Ex-director de l’equipament
Boca Nord de Barcelona. Director d’Iniciatives
i Programes SL.

Roger Martínez. Sociòleg, professor de la UOC
i de la UAB.

Visita 10 de juny: Boca Nord, Barcelona

Procés de matriculació
El procés de matriculació es va preveure en dos períodes, un primer de preinscripció i un segon de
matriculació. El calendari planificat a tals efectes era el següent:
 Difusió del curs (el la qual hi participen totes les institucions col·laboradores): a partir de l’1 d’octubre
de 2008.
 Període de preinscripció: del 10 d’octubre al 21 de novembre de 2008. Calia enviar la fitxa de
preinscripció, disponible al web des del dia 1, a joventut@joventut.info.
 Període de matriculació: de l’1 al 12 de desembre de 2008. Calia que els alumnes fessin efectiu el
pagament de l’import de la matrícula al número de compte que s’indicava junt amb la notificació
d’admissió al curs i un cop finalitzat el període de preinscripció.
* A l’Annex es troba adjunt un informe complert d’avaluació de la edició 2009 del Curs d’Especialització
en Polítiques Locals de Joventut 2009.
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Publicacions AcPpJ
“Política de Joventut. Glossari de Termes” de Jordi Casanovas. Primer
llibre de l’AcPpJ
El 3 de desembre de 2009 va ser un dia històric per l'Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (AcPpJ). L’Espai Jove la Fontana de Barcelona va ser l’escenari per donar el
tret de sortida a la col·lecció de publicacions de l’entitat.
Una cinquantena de persones varen assistir a la presentació del primer llibre de l’associació. “Política
de Joventut. Glossari de Termes” obra del tècnic de joventut i soci de l’entitat Jordi Casanovas i
Berdaguer. L'autor va estar acompanyat per la presidenta de l'AcPpJ, Marta Bravo, Pep Montes,
expresident i autor del pròleg del llibre i el Secretari de Joventut, Eugeni Villalbí. En les seves
intervencions es va destacar la importància d'aquest Glossari, el primer treball en la línia de
publicacions de l'AcPpJ iniciada per l'anterior junta i amb un futur, prometedor de nous reculls i
documents vitals per les i els professionals.
D’acord amb les intencions de l’autor, el Glossari serà actualitzable i es podrà modificar i afegir termes
quan ho requereixi l’actualitat de les polítiques de joventut. S’estudiarà la manera de com portar-ho a
terme i fer possible una participació oberta a totes i tots els professionals que treballen amb joves.
El Glossari de Termes de Política de Joventut és un treball que intenta contribuir al desenvolupament
teòric en l’àmbit de la política de joventut. Espera ser una eina de consulta conceptual i, per tant, de
coneixement i de formació destinada a les persones que s’apropen a aquest sector de la política dels
serveis personals. L’objectiu és la de ser un instrument d’ajuda, per una part i per l’altra, per a poder
accedir a aquest àmbit amb una perspectiva de professionalització. Finalment, vol ser una publicació
per a la reflexió i formació permanent per als tècnics i professionals de les polítiques de joventut que
tenen com a missió la construcció, gestió, seguiment i avaluació de les polítiques globals o
específiques de joventut.
El Glossari s'ha elaborat al llarg de dos anys a partir d'un treball de recerca, anàlisi i estudi d'un seguit
de materials i de continguts dels àmbits inclosos en la política de joventut i de les necessitats de la
gent que treballa en aquest sector des de la perspectiva professional o associativa. El resultat final
d'aquest treball ha estat un producte de 492 pàgines, 1.280 entrades conceptuals i més de 3.500
referències bibliogràfiques, materials, documents electrònics o llocs web. Té vocació d’exhaustivitat en
quant a la selecció de termes i conceptes en un àmbit d’actuació, la política de joventut, que es
caracteritza per la seva transversalitat i la seva multidisciplinarietat. S’ha optat per incloure des dels
termes més bàsics i coneguts fins els conceptualment més difícils o innovadors per tal de donar
resposta als diferents perfils i nivells de les persones que necessitin consultar el Glossari.
La col·lecció de publicacions AcPpJ es continuarà publicant a travès de l’editorial Edicions a petició,
empresa spin off de la Universitat de Girona. Per a tots els volums es realitzarà un procés d’edició
digital de manera que el material quedarà llest per a la seva edició en paper de forma esglaonada, en
diferents moments si és necessari, i fins i tot amb edicions corregides, sempre sense costos editorials
afegits.
A 31 de desembre de 2009 s’han distribuït més de 150 llibres:
- 55 a socis
- 51 a personalitats i institucions:
Carme Capdevila, Consellera d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Eugeni Villalbí, Secretari de Joventut de la Generalitat de Catalunya
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Laia Ortiz, Presidenta Comissió sobre les Polítiques de Joventut al Parlament.
Imma Moraleda, Presidenta de l´Àrea d´Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
Elsa Blasco, Regidora de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
Agnès Russiñol, Presidenta del CNJC
Marta Cots, Presidenta del CJB
Anna Parès i Rifà, Degana de COLPIS
Maite Mauricio, Presidenta del CEESC
Albert Batalla, del Grup Parlamentari de CIU a la Comissió sobre les Polítiques de Joventut al
Parlament.
...
- 62 a xarxes, biblioteques i altres centres i espais potencials per a l’ús del Glossari:
Dixit / Centre de Documentació de Serveis Socials
Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona
Biblioteques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Universitat de Lleida
Biblioteques de la Ciutat de Barcelona
Xarxa Estatal d’Associacions de Professionals de Joventut
...
La resta de llibres es distribuiran entre les i els socis que el demanin i encara no l’han vingut a buscar i
altres punts d’interès.
Des del mateix dia de la seva presentació, el llibre es pot adquirir on-line i als punts centrals de venda
del nostre país gràcies a Edicions a Petició i la seva línia editorial Documenta Universitaria de Girona,
responsable també de la maquetació i disseny de la edició del Glossari de Termes.
El pròxim títol previst és l’estudi i cens de Professionals de Joventut de Catalunya.
* A l’Annex hi ha més informació del llibre, fotos de la presentació i recull de premsa digital

Cens de professionals en l'àmbit de les polítiques de joventut
Un dels principals projectes de la junta directiva pel mandat 2005-2009 ha estat l’elaboració del Cens
de Professionals en Joventut. Al 2007 es va iniciar la feina per a l’elaboració del qüestionari i el
plantejament estratègic de la recerca, al llarg del 2008 es vas realitzar el treball de camp i aquest 2009
ha estat l’any en que s’han realitzat les valoracions, conclusions i el redactat.
La junta actual de l’AcPpJ demana disculpes pel retràs en la presentació d’aquest gran projecte de
l’entitat. La pressa de possessió i les novetats i canvis que aquest fet a produït, no han permès que es
pugués dur a terme aquest esdeveniment.
El 2010 serà l’any en que es presentarà el treball definitiu. Serà la segona referència de les
Publicacions AcPpJ iniciades durant aquest 2009.
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Relacions externes
Durant 2009 l’AcPpJ ha continuat treballant pel reconeixement de l’entitat com a agent expert i de
consulta imprescindible en tots els àmbits que afectin a les polítiques de joventut. Hem seguit treballant
amb les administracions públiques amb qui ja teniem relacions, i hem consolidat les nostres relacions
de col·laboració amb el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC) i el Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS) i hem renovat els nostres convenis respectius D’altra banda,
l’AcPpJ es entitat col·laboradora amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i s’ha
reforçat el nostre vincle ja que durant l’abril i el maig del 2010 es celebrarà el Curs “Les Polítiques de
Joventut Avui” en col·laboració i coordinació amb el Consell, cedint les seves instal·lacions i compartint
les dessicions sobre el professorat i linies del curs. El 2009 també ha estat l’any en que s’han realitzat
les primeres relacions amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per a confeccionar aquest
mateix curs enfocat, aquest cop, al teixit associatiu juvenil de Barcelona.
Les relacions amb la Xarxa Estatal s’han mantingut aquest 2009, encara que no s’ha programat cap
Trobada, a espera que l’associació de Galícia (Asociación de Técnicos e Informadores Xuvenís de
Galicia) convoqui la propera desprès de la última a Toledo. Tanmateix, es va convidar a totes i tots els
membres de la Xarxa a la presentación de la primera publicació de l’AcPpJ, el Glossari, i s’ha enviat el
llibre a tots aquells que l’han sol·licitat, amb previ avís. Cap membre de la resta de l’Estat va poder
venir i es van enviar un total de 6 llibres.
I per acabar, l’AcPpJ ha iniciat durant el 2009, els primers contactes europeus (Dinamarca i Itàlia) per a
establir una xarxa que doni fruit al primer projecte europeu de l’entitat el 2010-2011. Paral·lelament
s’han detectat posibles ajudes per aquest projecte que consistirà en una Trobada de Professionals de
Joventut a Barcelona de diverses entitats com la Nostra, per a compartir experiències, bones
pràctiques i presentación d’equipaments.
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INTERLOCUCIÓ – COL·LABORACIONS
Col·laboració amb la Secretaria de Joventut per dissenyar la nova
Formació Bàsica per als Professionals de Joventut
La junta directiva de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) va
decidir suspendre una nova edició per al 2010 del Curs d ’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut i redifinir l’estratègia formativa per als Professionals de Joventut conjuntament amb la
Secretaria de Joventut
Un dels objectius principals de l’AcPpJ és vetllar per què els professionals de les Polítiques de
Joventut tinguin accés a una formació digna i eficaç. Per tal d’assolir aquest objectiu des de l’AcPpJ
considerem que són les institucions competents en Polítiques de Joventut les que tenen la
responsabilitat de donar resposta a aquesta necessitat formativa existent al nostre país. És per això,
que, després de diverses reunions amb la Secretaria de Joventut, es va acordar treballar conjuntament
per tal d’oferir un nou model formatiu, de qualitat i d’accés a tots els professionals de l’àmbit. Aquesta
nova proposta de formació s’oferirà el proper curs, el setembre de 2010 i des de l’ AcPpJ estem
treballant a partir de les valoracions dels alumnes realitzades i del model impartit al llarg de les tres
edicions. Ambdós es consideren elements bàsics per la definició dels continguts d’aquest nou model
formatiu.
S’han realitzat els primers contactes i reunions amb l’Observatori Català de la Joventut i s’ha entregat
el posicionament de l’AcPpJ en temes de disseny i implementació del nou Curs. Gràcies a l’experiència
adquirida al Curs de l’AcPpJ, aquest posicionament aconsella que siguin els mateixos professionals de
joventut els responsables de realitzar algunes de les classes, sobre el número d’alumnes per aula, la
visita a equipaments juvenils, les tutories personals i de grup... . Paral·lelament, el tècnic de l’AcPpJ ha
fet seguiment dels continguts formatius que s’han treballat juntament amb diferents membres de la
Secretaria de Joventut.
Durant l’any 2010 es preveu continuar treballant juntament amb l’Observatori per acabar amb la
configuració i disseny del nou Curs.
A l’Annex hi consta l’acta de la primera reunió que es va mantenir amb l’Observatori Català de la Joventut
i el posicionament de l’AcPpJ respecte el nou Curs de Formació Bàsica per als Professionals de
Joventut.

Grup de reflexió sobre la Formació dels PJ – GREF
ANTENCENTS 2008
L’any 2008 es crea el GREF, el Grup de Reflexió sobre la Formació dels Professionals de les
Polítiques de Joventut, grup que sorgeix a iniciativa de l’AcPpJ amb els membres de la comissió
assessora del curs de formació bàsica de l’AcPpJ i sumant-hi nous agents, sent aquests:
- Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
- Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
- Ajuntament de Barcelona
- Consell Nacional de la joventut de Catalunya
- Col•legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya
- Col•legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
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- Universitat de Girona (en representació de totes les universitats catalanes promotores del Màster
interuniversitari en Joventut i Societat)
- Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut

OBJECTIUS I ACCIONS DEL GRUP
Els objectius són:
a) Posar en comú i compartir coneixement útil per a totes les parts sobre les necessitats formatives i
l'oferta existent,
b) Crear un marc d'actuació compartit en base a la unificació del llenguatge i dels criteris de
classificació (unificació del marc conceptual),
c) Crear un model teòric de formació, un punt de partida sobre el que cada institució generi l'oferta que
consideri oportuna,
d) Planificar conjuntament les accions formatives
D’aquests objectius generals plantejats inicialment se’n deriven com a mínim tres grans línies de
treball:
Intercanvi d’informació i coneixement sobre temes de formació i polítiques de joventut
- Llista de distribució
- Reunions semestrals
- Etc.
Coordinació d’actuacions i projectes per a la formació
- Estudi i creació d’una eina única de detecció de necessitats formatives/avaluació permanent
- Inclusió de crèdits sobre estudis i polítiques de joventut en determinats graus universitaris
- Edició d’una publicació/espai virtual conjunt
- Etc.
Reflexió conjunta com a generadora de propostes de millora per a la formació dels PPJ
- Realització d’un diagnòstic compartit de la situació
- Debat per a la creació d’un marc conceptual i teòric comú sobre la formació dels PPJ
- Debat sobre els diferents perfils dels PPJ
- Debat sobre les formacions professionalitzadores (CFGM/GS) i la formació dels PPJ
- Debat/explotació compartida dels resultats del cens
- Etc.
TROBADES GREF 2009
A les reunions realitzades al llarg del 2009 els principals temes tractats han estat:
Els primers resultats del Cens de professionals de les polítiques de joventut en relació a la formació
El rol dels animadors socioculturals en les polítiques de joventut i com això afecta a la formació
Debat per al consens del document-diagnòstic sobre la realitat formativa dels professionals de les
polítiques de joventut i corresponents implicacions. Les qüestions principals foren:
- Com pensem que ha de ser la professió i com s’hi arriba?
- Els professionals de joventut han de tenir un nivell mínim de formació?
- La Formació Bàsica per a professionals de Joventut qui paper té? Ha de ser obligatòria?
- Quin és el paper del Màster o els cicles formatius?
Intercanvi d’informació entre tots els participants sobre els plans de formació de cadascuna de les
entitats/institucions per el curs 2010
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PREVISIÓ GREF 2010
El proper mes de febrer el GREF ha celebrat la primera reunió de l’any, per tal de continuar debatent el
document de base sobre l’itinerari formatiu dels professionals de les polítiques de joventut.
Es preveuen dues reunions més al llarg del 2010, així com la possibilitat d’incorporar algun altre actor
en el sí del GREF (caldrà valorar la conveniència que siguin col•laboracions puntuals o bé membres
estables).
Podeu consultar les actes del GREF dels dies 17/09/2009 i 10/12/2009 a l’Annex.

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

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

Han sortit de la comissió:
-

Emilia Corona. Ajuntament de Lleida.

Durant 2009, la CTA s’ha reunit 3 vegades:
10 de març de 2009 (setena reunió) - Barcelona
-

Preparació de la Trobada d’Informació Juvenil
Proposta de renovació de la CTA
Revisió del Document Marc: “Línies generals de la IJ a Catalunya

16 d’abril de 2009 (vuitena reunió) – Lleida
-

Preparació Trobada d’Informació Juvenil
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29 d’abril de 2009. Trobada Nacional d’Informació Juvenil, a Vilanova i la Geltrú. Participació de
l’AcPpJ construint un stand.
09 de juny de 2009 (novena reunió) – Girona
-

Presentació dels nous membres de la CTA 09
Avaluació de la Trobada 2009 IJ
Proposta de subcomissions de treball
o Document Marc – Nova normativa
o Eines i recursos
o Formació

En Manuel Cortés, ha passat a formar part de la subcomissió de treball en Formació, juntament amb la
Mireia Pellicer i la Laura i el Juanjo com a tècnics de la XCSIJ. Hem fet una reunió el 16 de juliol 2009,
per tal d’omplir unes fitxes de diagnosi en un procés engegat per l’Institut Català de les Qualficacions
Professionals.
Així doncs, durant el 2009 s’ha acabat de redactar el Document Marc: Línies de la Informació Juvenil a
Catalunya. Presentat oficialment el 20 de gener de 2010 (Desena reunió de la CTA).
Adjuntem a l’Annex les actes de les reunions (excepte la de la reunió del 16-04-09 a Lleida, doncs allà es
va preparar la Trobada Nacional d’IJ).

Consell Assessor del Màster Joventut i Societat i I Congrés Internacional
Joventut i Societat.
L’AcPpJ ha estat convidada a participar en el Consell Assessor del Màster Joventut i Societat que es
celebra a Girona, per tal de donar el seu parer juntament amb altres institucions del país. Al llarg de
2009 s’han realitzat dues reunions per tal de debatre sobre el curs. La primera d’elles, fou un espai de
presentació del curs, i en la segona d’elles es debaté sobre els continguts.
La implicació en el màster també s’ha concretat amb la col·laboració en la difusió de les places de
pràctiques professionals, en la participació en algunes de les sessions formatives i de debat, així com
en l’elaboració del I Congrés Internacional Joventut i Societat que es va desenvolupar el 18,19 i 20
juny del 2009 també a Girona.
En Carles Viñas, vicepresident de l’AcPpJ i representant del Consell Assessor del Màster, fou
l’encarregat de participar en la clausura del I Congrés Internacional de Girona

Trobada d’Informació Juvenil 2009 a Vilanova i la Geltrú
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut va estar present a la Trobada
d’Informadores i Informadors Juvenils de Vilanova i la Geltrú el dimecres 29 de maig amb un espai
propi (stand construït).
L’AcPpJ tenia reservat un lloc dins el hall del centre Neàpolis, l’espai de la Tecnologia i les Idees de
Vilanova i la Geltrú on es celebrava la Trobada. Des d’allí, el tècnic alliberat va informar, assessorar i
repartir material divulgatiu de l’associació a totes i tots els participants de la Trobada. A més, es va
atendre especialment a 8 persones que van mostrar el seu interès en participar dels projectes de
l’AcPpJ o a fer-se sòcies (d’aquesta trobada en va sortir una nova sòcia de Lleida, la Montse Dolcet).
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Paral·lelament, sòcies i socis allà presents, van poder presentar-se personalment i estar més a propo
de l’associació.
La Trobada es va plantejar com un espai de formació, reflexió i intercanvi d’experiències des d’un
vessant pràctic i de treball conjunt entre professionals de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació
Juvenil. En aquesta edició es va comptar amb la presència d’informadors/es juvenils de la Xarxa
Infojove de les Illes Balears i de la Xarxa Punt Jove d’Andorra, els quals van treballar, entre d'altres
temes, en la creació d’un ‘Portal de xarxes d’informació juvenil en català’.
La Trobada d’Informació Juvenil 2009 va tenir una notable participació amb més de 160 Informadores i
Informadors Juvenils vinguts d’arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears i el programa del dia va
transcórrer amb tranquil·litat.

I Congrés Català de l’Educació Social
L’AcPpJ va col·laborar juntament amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC) en el disseny de dues taules de debat dins el 1r Congrés Català d’Educació Social celebrat
a Vic el 26 i 27 de novembre de 2009 / www.congrescatalaesocial.cat
Lema del congrés: “L’Educació Social per a un societat inclusiva. El repte de la plena ciutadania”.
Núm. Assistents aproximat: 500 persones.
El congrés s’estructurava en tres eixos de treball:
1.- Quina ciutadania? Quins drets?
2.- Quins professionals? Quina formació?
3.- Quines apostes? Quines pràctiques?
L’interès principal de l’AcPpJ estava centrat en el segon eix del I Congrés: Quins professionals? Quina
formació? Concretament en tot el que feia referència als professionals de les polítiques de joventut
dins l’Educació Social.
De fet, els organitzadors del congrés van fer especial rellevància en que el Congrés sobre Educació
Social, com a espai d’intervenció de diversos professionals, i no pas un congrés d’educadors socials,
doncs en aquest segon aspecte hi podria haver moltes discrepàncies.
En aquest sentit cal destacar la varietat de professionals de diversos àmbits i formacions que van
assistir al congrés i que, efectivament, compartíem el mateix camp d’intervenció: l’Educació Social.
Respecte als professionals de les polítiques de joventut, a destacar que tot i que van tenir una
presència minoritària (1 taller i 2 comunicacions), aquesta va ser totalment normalitzada, sense ésser
qüestionada en cap moment i a més, coneguda i respectada per la resta de professionals, amb els
quals vam compartir congrés al mateix nivell. En un dels discursos inaugurals, en Pere Soler, director
del Màster Interuniversitari Joventut i Societat de Girona, va dir que aquesta era la seva especialitat:
les polítiques de joventut, dins el camp de l’educació social, afirmació que potser uns anys enrera
hauria portat certa polèmica.
Valoració general molt positiva, molts contactes i moltes propostes futures.
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Visita AcPpJ als Professionals de Joventut del Montsià
El 26 de novembre de 2009 Francesc Guirró (vocal de la junta) i Pep Guasch (tècnic de l’AcPpJ) van
van visitar la Xarxa de Professionals de Joventut de la comarca del Montsià al Consell Comarcal situat
a Amposta.
Els professionals de Joventut d’aquesta comarca es van posar en contacte amb l’associació per tenir
informació de primera mà de les activitats, projectes, serveis i avantatges que realitza i ofereix
l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.
Desprès de ser informats, ells van explicar a l’AcPpJ, la realitat de la comarca en temes de Polítiques
de Joventut. Es va pendre nota i es va valorar, per part de la Junta, com a una visita molt positiva i
d’aproximació al territori. Durant el transcurs de l’any 2010 es preveu més visites d’aquest tipus. Es
preten tenir informació pròxima d’altres realitats i crear xarxes al territori més efectives i
descentralitzadores.
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COMUNICACIÓ I SERVEIS ALS SOCIS
Web - Notícies– AcPpJ 2.0
Durant el 2009 hem millorat una de les nostres apostes estratègiques: la comunicació de l’entitat i
l’entitat com a mitjà informatiu de les notícies relacionades en les Polítiques de Joventut. S’ha millorat
la navegabilitat de la web, hem continuat oferint notícies a les nostres sòcies i socis a travès de la web,
actualitzant-la cada setmana i enviant el nostre butlletí per correu electrònic. Aquest servei és molt ben
valorat pels socis i de resultats positius. A més s’han afegit noves seccions amb continguts com “La/El
professional del mes”, “Publicacions AcPpJ”, “Avantatges AcPpJ” o “El mapa de sòcies i socis AcPpJ”.
Estem creixent, un any més, en nombre de visites i visitants. Concretament 3026 visites més que l’any
2008. Aquest augment es degut en gran part per la irrupció de l’entitat en la web 2.0 (xarxes socials) i
els enllaços i difusió que això comporta. Les dues xarxes socials escollides han estat Facebook (2000
amics) i Twitter (170 seguidors). Diàriament s’han actualitzat les notícies enllaçades en els perfils
d’aquestes dues xarxes. També som en les primeres posicions dels buscadors més importants de la
xarxa : Google, Yahoo i Lycos.
Nombre de visites totals any 2008 : 46311

Novembre 2009
Desembre 2009

Mitjana de visites al dia
173
160

Total de visites al mes
5216
4967

Total visitants al mes
1524
1022

Nombre de visites totals any 2009 : 49337
Mitjana de visites al dia : 137
Mitjana de visites al mes : 4111
Mitjana de visitants al dia : 20
Mitjana de visitants el mes : 593
Dins de les notícies publicades a la web destaquen les que giren entorn de les polítiques de joventut,
de les institucions i entitats que les impulsen, associacions que hi intervenen, així com altres
relacionades amb la mateixa entitat i les seves activitats. En resum, també han crescut el nombre de
notícies amb 21 més que l’any 2008. Nombre de notícies publicades any 2009 : 117

Borsa Laboral
La borsa laboral de l’AcPpJ funciona a bon ritme El 2009 s’ha publicat més de 100 ofertes de feina, la
màjoria procedents de les comarques de Barcelona.
Nombre d’ofertes publicades: 120

Formació / Avantatges / Publicacions
Essent coneixedors que una de les principals necessitats dels professionals de les polítiques de
joventut és la formació constant pel reciclatge, hem seguit oferint als nostres socis descomptes i
avantatges en cursos i seminaris formatius que ofereixen les institucions amb qui cooperem en
diversos projectes (COLPIS, CEESC, CNJC...). A més d’oferir, com cada any el Curs d’Especialització
en Polítiques Locals de Joventut. També, des de la web s’ha creat la secció de les Publicacions, on
aniran apareixent les noves referències. Aquestes publicacions seràn gratuïtes per les sòcies i socis.
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Assesoria Laboral i Social
L’any 2007 es va iniciar el servei d’assessorament laboral i social per a socis de l’entitat. En el informe
de gestió del mateix any ja vam anunciar que, tot i que les valoracions que se n'han fet són positives,
de moment no s’ha comptat amb un nombre rellevant d'usuaris. La tònica es va mantenir durant el
2008 i el 2009. Un ús positiu però escàs. Concretament durant l’any 2009, han demanat aquest tipus
de servei, 3 socis. Dos més que el 2008.

Mapa de sòcies i socis AcPpJ
Nou espai dins l’intranet i exclusiu per els socis. Gràcies a Google Maps s’ha pogut crear un mapa on
es pot localitzar el lloc de residència de totes les sòcies i socis de l’AcPpJ. Aquesta eina ajuda a tota
sòcia o soci a localitzar els membres de l’entitat i conèixer de priimera mà el seu creixement.
S’està estudiant la manera com aprofitar més aquest servei i poder, amb previ consentiment del soci,
afegir dades professionals per a que aquest sigui de més utilitat i serveixi per establir vincles entre
les/els nostres associats.

La/El Professional del mes
La nova secció “La / El professional del mes” presenta una o un professional de joventut del territori
català cada dos mesos. Gràcies aquest espai és té la intenció de dignificar i premiar la feina de
diferents professionals de joventut. Una secció pionera que pretén donar llum i veu a les / els nostres
professionals.
Professionals del mes:
Desembre 09-Gener 10 : Georgina López Félix, tècnica de joventut a l’Ajuntament de Tarragona
Octubre-Novembre 09: Ruth Tramullas i Bartrà, tutora i formadora del programa "Dinamització Juvenil
a l'Espai Públic" (DIEP) de l'oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
Agost-Setembre 09: Gemma Domingo Llobet, Cap d'Unitat Tècnica d'Informació Juvenil de la
Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lleida.
Juny-Juliol 09: Manuel Cortés Pinto, Cap del Servei d’Informació Juvenil Punt Nord, del Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Martorell.
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ANNEXES
RELACIÓ D’ANNEXOS:
Tríptic informatiu del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut. Edició 2009.
Avaluació del Curs AcPpJ 2009 per Marta Ortoneda.
Informació addicional del Llibre “Política de Joventut.Glossari de Termes” i resum del recull de premsa
digital.
Actes GREF: 17/09/2009 i 10/12/2009.
Actes reunions CTA del XCSIJ.
Formació Bàsica: Posicionament de L’AcPpJ i acta de la primera reunió amb l’Observatori Català de la
Joventut el 13/09/2009.
Annèx Fotogràfic AcPpJ 2009.
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Tríptic informatiu del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut.
Edició 2009.

Comissió de seguiment del Curs 2009
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Curs d’especialització en
polítiques locals de Joventut
Informe de valoració
Edició 2009

www.joventut.info
Calàbria 120
08015 Barcelona

Marta Bravo Monreal
Manolo Cortés Pinto
Marta Ortoneda Colom
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1. Presentació
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), creada el 2004, situa entre els
seus objectius prioritaris el reconeixement, consolidació i regulació formal de les polítiques de joventut com a
camp professional de necessària especialització. Per avançar en el aquest reconeixement professional, es
considera com a condició de necessari compliment generar i promoure programes de formació especialitzada
en polítiques de joventut.
Per aquest motiu, l’AcPpJ ha dut a terme durant el 2009 la tercera edició del Curs d’especialització en
polítiques locals de joventut, un programa de formació hereu de l’experiència acumulada de sis edicions del
curs de postgrau en polítiques de joventut de la Universitat de Barcelona.
Aquest programa de formació ha pretès cobrir una part de les mancances que té el nostre sector, adreçant-se
especialment als professionals que tenen com a missió la construcció, execució, seguiment i avaluació de les
polítiques globals de joventut que s’apliquen en un territori. Tanmateix, no només es pretenia millorar la
capacitació d’aquells treballadors que ja han iniciat una trajectòria en aquestes funcions, sinó que també es
volia facilitar la incorporació a espais de responsabilitat a les noves fornades de professionals en l’àmbit. En
aquest sentit, i sense perdre de vista el món associatiu, la formació plantejada ha pres l’àmbit local com a
referència bàsica, perquè és en ell on s’han desenvolupat històricament les polítiques de joventut. En
definitiva, el Curs d’especialització en polítiques locals de joventut, ha volgut contribuir a la transferència de
coneixements i criteris per al nostre sector, a partir d’una combinació de continguts pràctics i teòrics.
Per a la realització d’aquest curs, l’AcPpJ ha gaudit del suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona i de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, a través d’un conveni amb cada una
d’aquestes institucions. Així mateix, s’ha comptat amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i amb el reconeixement explícit del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, del
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
L’AcPpJ va encarregar a tres socis de l’entitat a meitats del 2008, la direcció i coordinació del curs 2009, tots
ells professionals amb una trajectòria àmplia i consolidada en l’àmbit de les polítiques locals de joventut.
Aquest equip de coordinació ha estat configurat per:
-

-

Marta Bravo Monreal, diplomada en Educació Social, llicenciada en Antropologia, postgrau en la
Intervenció en el món dels joves, polítiques de joventut. Tècnica de joventut de l’Ajuntament de
Badalona.
Manuel Cortés Pinto, diplomat en Educació Social, llicenciat en Psicologia Responsable. Tècnic
informador juvenil de l’Ajuntament de Martorell.
Marta Ortoneda Colom, llicenciada en Pedagogia, postgrau en la Intervenció en el món dels joves,
polítiques de joventut, Màster interuniversitari en estudis i polítiques de Joventut. Tècnica de Suport
Metodològic al Territori de la Coordinació territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de la
Joventut. Coordinadora del Curs a l’edició del 2007.
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2. Plantejament inicial del Curs
Tot seguit fem un breu recordatori sobre el plantejament inicial del Curs, presentat en el projecte
corresponent, per tal de facilitar la lectura de les posteriors valoracions que en aquest document presentem.
Finalitat del Curs
Hem assolit amb èxit la finalitat del Curs, que tracta de capacitar als professionals de l’àmbit local per a
l’aplicació de les polítiques de joventut al seu territori de referència, tant pel que fa a l'adquisició dels
coneixements teòrics i pràctics necessaris, com en relació a l’aprenentatge d’habilitats professionals i a la
promoció d’una actitud crítica i creativa.
Dades bàsiques
Dates:
Horari:
Durada:
Lloc:

Del 7 de gener al 17 de juny de 2009
Dimecres de 16’30h a 20’30h
150 hores
Habitualment a Barcelona, Edifici Serradell Trabal (Recinte Mundet) – Gràcies a la cessió de
l’espai a l’AcPpJ per part de la Diputació de Barcelona.
900 € (800 € per als socis de l’AcPpJ)
Gràcies a la col·laboració amb l’ AcPpJ de les diferents administracions
Públiques tots els alumnes han pogut gaudir d’una beca per un import total de 400 €, a
descomptar de la matrícula del curs.

Preu:
Beques:

Tots aquests aspectes s’han desenvolupat en la seva totalitat tal i com estaven previstos.
Metodologia
A nivell metodològic, s’ha combinat -d’acord amb la planificació inicial-, la perspectiva teòrica juntament amb
un treball pràctic i dinàmic, amb exemples reals de programes i polítiques de joventut i amb un seguiment
continuat a través de les tutories amb els coordinadors del curs, i puntualment amb els tutors dels
monogràfics. Les accions de formació del Curs han contemplat, els següents elements:


Sessions presencials. El programa bàsic del curs s’ha desenvolupat mitjançant 23 sessions amb periodicitat
setmanal, de 4 hores cada una. Aquest horari respon aproximadament al 62% de les hores que l’alumne ha
dedicat al curs. Els continguts de les sessions s’han organitzat a partir de 6 mòduls de treball, tal i com es
descriu al programa.



Treball no presencial. De forma paral·lela a l’assistència a les sessions programades, els alumnes han
treballat en dues activitats complementàries:



-

Fòrum virtual. Espai de debat en el que puntualment s’han plantejat temes vinculats al mòdul de
continguts que s’estaven treballant de forma presencial, sent aquest l’espai menys participat i al
que menys temps, amb diferència respecte els altres, s’hi ha dedicat.

-

Lectures. Als alumnes se’ls ha facilitat tota la documentació necessària per treballar de forma
individual i preparar i complementar les sessions presencials. A banda, s’han proposat també un
seguit de lectures recomanades per aquells que volguessin aprofundir alguns dels continguts
tractats. La documentació lliurada, així com la manera d’organitzar-la i presentar-la, és un aspecte
molt ben valorat per part dels alumnes.

Treball monogràfic. Durant el curs els alumnes han realitzat un treball monogràfic, en grups reduïts, amb
la finalitat de fer una anàlisi de l’aplicació de polítiques de joventut a Catalunya en un àmbit temàtic
concret a partir del recull d’experiències en aquest àmbit.
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Suport tecnològic
Per al desenvolupament del curs, s’ha creat un espai web propi com a eina de treball per alumnes i docents:
l’Aula Virtual. S’ha configurat mitjançant una àrea d’accés restringit vinculada al domini www.joventut.info,
el portal de l’entitat, gestionada directament per l’equip de coordinació del curs. El suport d’aquest web ha
permès:
- Traspassar la documentació necessària per cada mòdul de treball
- Desenvolupar el fòrum virtual
- Facilitar la comunicació entre alumnes i amb coordinació
La valoració del suport tecnològic a través de la intranet, i malgrat tractar-se d’una eina molt simple, ha estat
molt ben valorada pels participants.
Avaluació
S’han previst i desenvolupat dos nivells d’avaluació, un sobre l’aprofitament dels alumnes i l’altre sobre el
propi Curs, aspectes que en els següents apartats anirem detallant cadascuna d’aquestes valoracions.
A destacar aquí els instruments d’avaluació que ja estaven previstos i que han estat tots utilitzats al llarg del
Curs com a eines d’obtenció d’informació per fer les valoracions posteriors sobre el propi Curs. En aquest
sentit, els instruments emprats han volgut recollir de forma prioritària l’opinió dels alumnes sobre la
implementació i els resultats de la formació percebuts per part seva, sent aquests:
- Un qüestionari d’avaluació inicial individual per detectar interessos i nivells de coneixement dels alumnes
de punt de partida.
- La utilització d’un qüestionari individual de valoració a omplir per part dels alumnes a la finalització de
cada mòdul.
- La consulta i la reflexió conjunta plantejada pels coordinadors als espais grupals de tutoria, d’on extreure
dades més qualitatives i grupals.
- La sessió d’avaluació final, que combina el qüestionari individual corresponent i el debat-reflexió
conjunt.
- La observació directa realitzada pels coordinadors en el seguiment diari de totes les sessions.
Tot aquest conjunt d’eines (incloses als annexos) han permès fer una avaluació integral i completa del Curs.
3. Valoració del programa
A continuació es recullen els continguts que han estat tractats al llarg del Curs i els docents que les han
impartit, organitzats per mòduls temàtics i indicant les dates de les sessions en les que s’han treballat. Es fan
constar també les visites realitzades.
En relació al que estava planificat, val a dir que la gran majoria de continguts i de docents s’han mantingut
com es preveien inicialment.
La relació que presentem a continuació mostra tots els docents que finalment han participat al curs. Pel que fa
als continguts, només van fer-se dos canvis significatius (sessió 2 i sessió 21) i la resta va desenvolupar-se tal i
com estava previst.
Presentació
Els professionals de les polítiques de joventut
Temari

Presentació dels continguts del programa i la
metodologia del curs

El professional de les polítiques de joventut,
una feina especialitzada

7 de gener
Docents

Marta Bravo. Coordinadora del Curs

Manuel Cortés. Coordinador del Curs

Marta Ortoneda. Directora del Curs.

Pep Montes. Ex-president de l’AcPpJ.
Llicenciat en Ciències de la Comunicació i
expert en polítiques de joventut, gestió
cultural i comunicació.
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Mòdul 1
Els joves, objecte d’anàlisi i intervenció
Temari

Els estudis sobre la joventut, una aproximació
interdisciplinar a la realitat juvenil

Adolescents i joves, la perspectiva
socioeducativa

Sociologia de la joventut des de la
perspectiva de la transició

14, 21 i 28 de gener

Mòdul 2
Marc general de les polítiques de joventut
Temari

Evolució històrica i actualitat de les
polítiques de joventut

Legislació i marc competencial

Les administracions i els principals models de
polítiques de joventut aplicats a Catalunya i a
l’estat

La transversalitat en les polítiques municipals
de joventut

4, 11 i 18 de febrer

Mòdul 3
Participació i joves
Temari

La participació juvenil. El foment de la
participació i els processos participatius

Interlocució joves/administració.
Associacions, consells de joves i altres formes
de participació

Participació i dinamització d’estudiants de
secundària

25 de febrer, 4 i 11 de març

Docents

Pau Serracant. Llicenciat en sociologia, tècnic
de recerca a l'Observatori Català de la
Joventut

Marta Ortoneda. Directora del Curs

Manolo Cortés. Coordinador del Curs

Encarna Medel. Educadora Social i experta en
el treball socioeducatiu amb adolescents

Rafael Merino. Sociòleg, membre del Grup de
Recerca en Educació i Treball (GRET) a
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

Docents

René Bendit. Ex-director de l’Institut de la
joventut d’Alemania i expert en polítiques
europees de joventut.

Montse Perals. Directora de l’OCJ de la
Secretaria de Joventut de la Generalitat

Maite Benavides. Responsable de la xarxa
d’informació juvenil de l’Injuve

Estrella Argüelles. Responsable de la Unitat
de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Visita 18 febrer: Can Massallera, Sant Boi de Llobregat

Docents

Jesús Sanz. Llicenciat en sociologia, expert
en participació política i social dels joves.
Doctorant en participació juvenil a la
Universitat de Lisboa.

Núria Galan. Ex-gerent del CISEC i expresidenta del CJB.

Fidel González. Responsable de programes
del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya.

Salvador Periago. Gerent de l’associació
juvenil La Rotllana, Badalona

Carles Benguerel. Membre del Consell Local
de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols

David Perez i Maria Rodrigo. Membres de Les
Noies i els Xics de les Barraquetes, Martorell

Santi Caño. Director del Centre de Recursos
per les Associacions Juvenils de Barcelona
Visita 11 març: Centre de Recursos Associatius Juvenils de Barcelona, Barcelona
Mòdul 4
18, 25 de març, 1 i 15 d’abril
Planificació estratègica en polítiques locals de joventut
Temari
Docents

La planificació estratègica en joventut

Pep Montes. Llicenciat en Ciències de la

Procés d’elaboració d’un pla local de
Comunicació i expert en polítiques de
joventut i d’altres projectes estratègics
joventut, gestió cultural i comunicació.
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Principals eines per a conèixer la realitat

juvenil

Pressupost i previsió de recursos d’un pla

Equipaments i projecte d’usos

L’avaluació en polítiques locals de joventut
Visita 15 abril: Equipament Juvenil el Gra, Granollers


Laura Mencia. Llicenciada en psicologia i
tècnica comarcal de joventut al Maresme.

Mòdul 5
22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig
Polítiques d’acompanyament i suport a l’autonomia dels joves
Temari
Docents

Emancipació juvenil i polítiques de joventut

Marta Ortoneda. Directora del Curs

Informació i joves: Educant en processos

Olga Madrid. Tècnica de joventut de l’Oficina
informacionals. Els serveis d’informació i
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona

Xavi Rossell. Coordinador de la Xarxa
assessorament per a joves

TIC i polítiques de joventut
Nacional d’Emancipació Juvenil de SJ de la

Formació i accés al treball
Generalitat

Polítiques d’habitatge per a joves

Amadeo Rojo. Responsable tècnic del servei

Salut i joves: promoció de la salut i
juvenil El Molí de l’Hospitalet.

Ajo Monzó. Llicenciada en Filosofia i Ciències
estratègies de prevenció

Mobilitat internacional i programes europeus
de l'Educació. Coordinadora de la Xarxa

Joves immigrants i polítiques de nova
Infojove de la Direcció General de Joventut
ciutadania
del Govern de les Illes Balears.

Mireia Mora. Directora de Programes d’Acció
Jove de la CONC.

Josep Castanyer. President de l’Associació
ProHabitatge

Laia Pajuelo. Presidenta de l’associació Joves
per la Igualtat i la Solidaritat de l’Hospitalet

Mireia Molist i Pep Prieto. Energy Control

Gemma Tomàs. Gerent de l’Associació contra
l’Anorèxia i la Bulímia




Marta Mencia. Educadora social. Responsable
del Centre Europa Jove del Consell Comarcal
del Barcelonès.
Josep Palacios. Ex- tècnic de Nova Ciutadania
de l’Ajuntament de Mataró. Tècnic de la
Comissió interdepartamental del departament
de Presidència de la Generalitat

Visita 13 maig: La Casa Gran, Gavà
Mòdul 6
Experimentació i creativitat en els joves
Temari

Polítiques de joventut en l’àmbit cultural.
Creació i noves tendències. Experiències
d’intervenció en oci alternatiu.

3 i 10 de juny
Docents

Mario Granados. Ex-director de l’equipament
Boca Nord de Barcelona. Director d’Iniciatives
i Programes SL.

Roger Martínez. Sociòleg, professor de la UOC
i de la UAB.

Visita 10 de juny: Boca Nord, Barcelona
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Pel que fa a la valoració que els alumnes han fet del programa docent, adjuntem tot seguit les gràfiques que
situen la mitja d’aquestes valoracions, avaluades sessió per sessió (cal tenir en compte que els indicadors de
referència són de l’1 al 4):

Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 1: ANÀLISI
4,5
4,0
3,5

Interès

3,0
2,5
2,0
1,5

Continguts
Metodologia
Aplicabilitat
Material

1,0
0,5
0,0
Estudis

Adolescents

Avaluació final

Sociologia

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 2: POLÍTIQUES
4,5
4
3,5

Interès

3
2,5
2
1,5

Continguts
Metodologia
Aplicabilitat
Material

1
0,5
0
Europa

Espanya

Catalunya
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Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 3: PARTICIPACIÓ
3,5
3

Interès

2,5

Continguts

2

Metodologia

1,5

Aplicabilitat
Material

1

Serie6

0,5
0
IES

Participació

Avaluació final

Associacions

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 4: PLANIFICACIÓ
4,5
4
3,5

Interès

3

Continguts

2,5

Metodologia

2

Aplicabilitat

1,5

Material

1
0,5
0
Avaluació

Planificació

Eines i criteris
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Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 5: AUTONOMIA
4
3,5
3
Interès

2,5

Continguts
2

Metodologia
Aplicabilitat

1,5

Material

1
0,5
0
Immigració

Avaluació final

Salut

Informació

Habitatge i treball

Emancipació

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



MÒDUL 6: EXPERIMENTACIÓ
4
3,5
3
Interès
2,5

Continguts
Metodologia

2

Aplicabilitat

1,5

Material
1
0,5
0
Cultura

I finalment, la gràfica comparativa global amb la mitja de cada mòdul:
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Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



Síntesi valoracions mòduls
3,5

3,47

3,46
3,21

2,76

2

Mòdul 1

Mòdul 2

Mòdul 3

Mòdul 4

Mòdul 5

Mòdul 6

4. Tutories amb coordinació
Durant el curs s’han realitzat 8 sessions de tutoria amb tot el grup d’alumnes. Les funcions d’aquestes sessions
han estat facilitar un espai obert de consulta, generar debat i reflexió entre el grup i amb coordinació sobre els
continguts treballats, així com realitzar el seguiment i valoració conjunta de les diferents accions de formació
previstes.
La durada de les tutories ha estat diversa, en funció de les necessitats de cada moment. Les dates i els temes
en que han estat realitzades són:
Mòdul
Presentació
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Cloenda

Data
7 gener
21 gener
4 febrer
25 febrer
1 abril
22 abril
3 juny
17 juny

Principal tema tractat
Presentació del curs i avaluació inicial dels alumnes
Aclariment sobre els principals models i paradigmes
Debat i preparació de la sessió amb Secretaria Joventut
Monogràfic tutoritzat a l’aula
Monogràfic sense tutoritzar
Monogràfic tutoritzat a l’aula
Presentació de tots els monogràfics
Avaluació final del Curs

La valoració de les tutories segons els alumnes és molt bona, i apunten fonamentalment als següents motius:
-

Ajuden a donar ritme al curs
Faciliten i milloren la comunicació entre els coordinadors i també entre els propis alumnes
Són molt útils per fer l’avaluació continua
Funcionen com a espai de cohesió grupal
Permeten ajustar expectatives
Etc.
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5. Valoració del treball monogràfic
Durant el curs els alumnes han realitzat un treball, en grups reduïts, amb la finalitat de fer un anàlisi de
l’aplicació de polítiques de joventut a Catalunya en un àmbit temàtic, a partir del recull d’experiències en
aquest àmbit (veure el guió a l’annex).
A cada grup de treball se li ha assignat un tutor, professional de les polítiques de joventut coneixedor de
l’àmbit de treball escollit. Aquest ha estat l’encarregat d’orientar el treball del grup, realitzar tant
l’assessorament metodològic com de continguts, fer-ne el seguiment, resoldre dubtes i finalment, realitzar
l’avaluació corresponent.
L’avaluació del monogràfic, doncs, ha estat responsabilitat del tutor i la tasca conjunta d’aquest amb el grup.
Tanmateix, s’ha establert uns criteris d’avaluació mínims aplicables a tots els grups de treball. Aquests han
estat:
 Desenvolupament complet de les diferents fases del treball
 Coherència interna entre els continguts del treball monogràfic
Els monogràfics generats pels diferents grups de treball han estat entregats a tots els alumnes participants al
curs a través de l’Aula Virtual.
Les monografies resultants d’aquest curs han estat les següents:
Títol del monogràfic

Alumnes

Tutor

Valoració

“Espais d’interrelació amb els joves
immigrats”

Xavi Cuadrado
Montse Igual
Núria Sanz

Joan Minguell

Apte

“El tipus de participació en els
programes juvenils d’oci nocturn
alternatiu. Estudi de casos”

Anna Corts
Raül López
Marta Molist
Belén Rodríguez

Carles Viñas

Apte

“Joves i música emergent”

Kleber Bosque
Georgina Quitllet
Merche Rosales

Ruben Calvo

Apte

“Equipaments juvenils”

Erica Busto
Diana Perea
Xavi Ruiz

Santi Caño

Apte

A nivell de valoració, cal destacar:
- Bon nivell d’acceptació per part dels alumnes pel que implica d’aprenentatge complementari a les sessions
presencials.
- Crítiques a l’excès d’hores de feina que suposa per a molts alumnes per la manca de temps del que disposen
per dedicar-hi
- Algunes dificultats puntuals per establir sistemes de coordinació efectius presencials entre els tutors de cada
grup i el propi grup (distàncies, incompatibilitats horàries, etc.)
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6. Valoració dels participants
El curs ha comptat amb 14 alumnes. La majoria d’inscrits són o han estat professionals vinculats a les
polítiques de joventut, però amb antiguitat, perfils i funcions diverses: tècnics de joventut, informadors
juvenils, dinamitzadors, tècnics mancomunats, tècnics de l’àmbit associatiu, etc. Recollim a continuació
algunes dades sobre el perfil dels alumnes participants:




Excepte 2 casos, tots els alumnes tenen formació universitària prèvia. Els estudis d’origen són molt
diversos, només destaquen per homogeneïtat 4 alumnes diplomats en Educació Social.
Entre els inscrits, 3 treballen pel moviment associatiu juvenil, 2 per empreses privades i la resta -9- estan
contractats per l’administració (municipal, comarcal, etc.).
Tots els alumnes treballen a la província de Barcelona.

La dada més important a valorar és la quantitat d’inscrits, que si bé en el procés de preinscripció van arribar a
ser 20, finalment a l’hora de materialitzar la matrícula, van quedar-ne només 14. D’aquests 14, una noia –Tània
Contreras- va abandonar el Curs al mes de març aproximadament per motius personals i professionals que li
impedien poder continuar assistint a les classes. D’altra banda, va incorporar-se al mes de febrer un noi que en
l’edició passada ja havia fet el Curs però que finalment no va ser apte –Francesc Guirro-. L’acord en aquest cas
fou recuperar totes les classes a les que havia faltat al 2008 i realitzar el monogràfic de forma individual per no
interferir en la dinàmica de la resta del grup.
El fet de tractar-se d’un grup reduït té algunes avantatges clares (alt nivell de coneixement i de cohesió
grupal, facilitat perquè hi hagi una participació més democràtica i equitativa, etc.) però també hi ha alguns
inconvenients importants (econòmics principalment). Globalment, valorem que 14 alumnes és un nombre massa
just per l’esforç tant humà com econòmic que implica, i seria preferible que més alumnes poguessin
beneficiar-se al mateix temps d’aquesta formació, doncs fins a 20 persones els resultats poden ser molt
similars.

Valoració dels resultats dels alumnes

Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



DEDICACIÓ DELS ALUMNES

10%

2%

26%
62%

CLASSES

MONOGRÀFIC

LECTURES

FÒRUM

Respecte a l’avaluació de l’alumnat, que preten valorar el nivell d’aprofitament individual que n’han tret del
Curs, els indicadors previstos han estat:
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- Assistència a un mínim del 80% de sessions presencials
- Realització del treball monogràfic i que aquest sigui valorat com a “apte” pel tutor/a corresponent.
A diferència d’altres edicions, enguany no s’ha avaluat la participació dels alumnes al fòrum de l’aula virtual.
Pel que fa a l’assistència a les sessions presencials del curs, tots els alumnes excepte dos (el que repetia Curs i
la que va abandonar) han complert amb els criteris establerts per a una avaluació positiva, amb una mitjana
d’assistència d’un 84%.
D’altra banda, tots els alumnes (exceptuant els dos mateixos casos que en l’anterior) han participat activament
de la realització del treball monogràfic del curs, i han estat tots aptes segons les valoracions dels respectius
tutors.

Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



RESULTATS FINALS

1

1

14

APTES

ABANDONA

NO APTE

Així doncs, complint amb els indicadors d’avaluació, l’equip de coordinació ha emès un certificat
d’aprofitament del curs als alumnes que han superat els dos elements d’avaluació, 13 alumnes en total.

7. Valoracions generals
De tots els instruments d’avaluació emprats, sumats a la posterior reflexió que els coordinadors del curs hem
fet, extraiem les següents valoracions, de caràcter general, en forma de punts forts i punts febles, que també
inclouen algunes valoracions fins ara no recollides:
Punts forts
•
•
•
•
•
•

Itinerari formatiu complet i adequat.
Qualitat dels ponents i interès de les sessions presencials.
Bon equilibri entre continguts teòrics i pràctics (tot i que alguns alumnes demanem major
aprofundiment en una o altra part).
Utilitat dels continguts treballats, especialment per donar coherència a les funcions exercides als seus
llocs de treball (reafirmar el que es fa bé, adaptar el que no és coherent) i a situar-se com a
professional.
El grup – classe ha estat actiu i enriquidor, una bona eina d’aprenentatge.
Les visites a equipaments han estat les accions més ben valorades pels alumnes.
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Els aspectes logístics i organitzatius han funcionat perfectament, no hi hagut cap incidència ni queixa i
els alumnes en fan una bona valoració.

Punts febles
•
•
•
•

Temporització massa ajustada, curs molt condensat. Alguns alumnes apunten a que seria millor allargar
el curs d’octubre a juny, o complementar-lo amb una fórmula semi-virtual.
El fòrum virtual no ha acabat de funcionar i la major part dels alumnes no veuen clara la seva utilitat.
Dificultat de disposar de la documentació de cada sessió amb prou temps per poder preparar-la amb
antelació.
Aquells alumnes que no estan contractats directament per una administració, creuen que part dels
continguts estan massa centrats en aquest àmbit i caldria obrir-lo més (món associatiu i privat)

Avaluació final

Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut 2009



Algunes xifres per acabar...
Hores de classe  92
Dies de classe  23
Nombre de professors  33
Nombre d’alumnes matriculats  14
Nombre d’alumnes aptes  13
Nota mitja del Curs  8’25
Tutories de coordinació  8
Visites a equipaments  5
Monogràfics  4
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“Política de Joventut. Glossari de Termes” de Jordi Casanovas: Primer
Llibre AcPpJ

Portada del Llibre

Assistents a l’acte de presentació
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El Secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, la Presidenta de l’AcPpJ Marta Bravo, l’Autor Jordi Casanovas
i Pep Montes Expresident de l’AcPpJ : Ponents el dia de la presentació del llibre
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Resum del recull de premsa digital de l’acte
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Actes GREF

Resum de la reunió del Grup de Reflexió sobre la Formació dels
Professionals de les Polítiques de Joventut * GREF
Dia:
Hora:
Lloc:

17 de setembre de 2009
de 18h. a 20h.
Consell Nacional de la joventut de Catalunya (Barcelona)

Assistents:
- Pere Soler, Universitat de Girona
- Pepin de la Rosa Casado, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
- Vanessa Maxé, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
- Miquel Àngel Lozano, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Jordi Casanovas, Ajuntament de Barcelona
- Lluís Coromines, Ajuntament de Barcelona
- Ramon Albornà, Diputació de Barcelona
- Montse Perals, Secretaria de Joventut
- Míriam Tintoré, Secretaria de Joventut
- Carles Viñas, AcPpJ
- Marta Bravo, AcPpJ
- Marta Ortoneda, AcPpJ
Temes tractats
1. INTERCANVI D’INFORMACIÓ SOBRE ELS RESPECTIUS PLANS DE FORMACIÓ
 Universitat de Girona
- Màster Interuniversitari Joventut i Societat (60 crèdits)
- Avanç del possible Màster Europeu en Joventut (120 crèdits)
- Previsió d’un futur Doctorat en Joventut
 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
- Formació contínua en l’àmbit de la sociologia i les ciències polítiques que complementa la formació
específica en joventut
 Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
- Formació contínua en l’àmbit de l’educació social que complementa la formació específica en joventut
3 A destacar el primer Congrés d’Educació Social que es realitzarà a Vic els propers 26 i 27
de novembre (www.congrescatalaesocial.cat)
 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Previsió d’una possible Escola de Formació anual del CNJC
- Previsió de formacions puntuals: gènere, participació interna, etc.
- Possible col·laboració amb l’AcPpJ per la realització d’una formació més genèrica en polítiques de
joventut
- Possibilitat de realitzar una anàlisi de necessitats formatives de les entitats juvenils

 Ajuntament de Barcelona
- Col·laboració amb l’AcPpJ per la realització d’una formació en polítiques de joventut per a entitats de
Barcelona
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 Diputació de Barcelona
- Formació continua en polítiques de joventut (www.diba.es/plajove/formacio.asp)
 Secretaria de Joventut
- Ampliació de la formació bàsica en polítiques de joventut en col·laboració amb l’AcPpJ
- Formació continua en polítiques de joventut (www.acjoventut.cat/accioformativa/cerca.action)
- Col·laboració amb el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
 Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
- Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Joventut Barcelona per a la formació de
professionals i dirigents d’entitats juvenils de la ciutat
- Col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per a la formació de professionals i
dirigents d’entitats juvenils
- Col·laboració amb Secretaria de Joventut per a la planificació de la formació bàsica a impartir a partir
de setembre 2010
- Impuls, dinamització i seguiment del GREF
3 L’AcPpJ comunica la decisió de no donar continuïtat al Curs d’especialització en
Polítiques de Joventut que venia realitzant des del 2007.
3 L’AcPpJ avança alguns primers resultats del Cens de Professionals que properament es
publicarà.

2. DEBAT SOBRE OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACCIÓ DEL GREF
Debat sobre quines són les prioritats de treball del GREF, tenint en compte els objectius ja consensuats i els
temes que s’han posat sobre la taula:
Intercanvi d’informació i coneixement sobre temes de formació i polítiques de joventut
- Llista de distribució
- Reunions semestrals (3)
- Etc.
Coordinació d’actuacions i projectes per a la formació
- Estudi i creació d’una eina única de detecció de necessitats formatives/avaluació permanent
- Inclusió de crèdits sobre estudis i polítiques de joventut en determinats graus universitaris
- Edició d’una publicació/espai virtual conjunt
- Etc.
Reflexió conjunta com a generadora de propostes de millora per a la formació dels PPJ
- Realització d’un diagnòstic compartit de la situació (3)
- Debat per a la creació d’un marc conceptual i teòric comú sobre la formació dels PPJ
- Debat sobre els diferents perfils dels PPJ
- Debat sobre les formacions professionalitzadores (CFGM/GS) i la formació dels PPJ
- Debat/explotació compartida dels resultats del cens (3)
- Etc.
Acords presos

Primer:
L’AcPpJ s’encarregarà de posar a disposició de tots els membres del GREF d’una llista de distribució
senzilla que permeti el contacte, la comunicació i l’intercanvi d’informació entre tots els membres que en
formem part.
Segon:
L’AcPpJ s’encarregarà de fer una planificació temporalitzada de les accions a dur a terme per part del
GREF.
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Tercer:
La propera reunió del GREF tractarà monogràficament el debat sobre el document ja presentat per
l’AcPpJ el desembre passat, sobre el qual ja s’ha realitzat esmenes i aportacions. L’objectiu serà que,
partint de la diagnosi realitzada, es consensuï un model/itinerari formatiu per a tots els professionals de
joventut.

Barcelona, 22 de setembre de 2009
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Resum de la reunió del Grup de Reflexió sobre la Formació dels
Professionals de les Polítiques de Joventut * GREF
Dia:
Hora:
Lloc:

10 de desembre de 2009
de 16.30h a 18.30h.
Consell Nacional de la joventut de Catalunya (Barcelona)

Assistents:
- Pere Soler, Universitat de Girona
- Jose Miguel Leo, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
- Vanessa Maxé, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
- Jordi Satorra, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Jordi Casanovas, Ajuntament de Barcelona
- Ramon Albornà, Diputació de Barcelona
- Montse Perals, Secretaria de Joventut
- Míriam Tintoré, Secretaria de Joventut
- Carles Viñas, AcPpJ
- Marta Bravo, AcPpJ
- Marta Ortoneda, AcPpJ
- Manuel Cortés, AcPpJ
- Pep Guasch, AcPpJ

En Carles Viñas (vicepresident de l’AcPpJ) presenta els diferents membres del grup i Marta Ortoneda
(Coordinadora del grup GREF) presenta la reunió i els seus objectius:
1.- Objectius del document sobre la formació dels professionals de joventut:
El document sobre el qual treballem, i entregat a tot el grup ara fa quasi un any, hauria de servir per guiar la
formació dels professionals de joventut, orientar el seu pla formatiu i alhora normativitzar el camp professional.

Temes tractats
1. INTERCANVI D’INFORMACIÓ SOBRE ELS RESPECTIUS PLANS DE FORMACIÓ
 Universitat de Girona
- Màster Interuniversitari Joventut i Societat (60 crèdits)
- Avanç del possible Màster Europeu en Joventut (120 crèdits)
- Previsió d’un futur Doctorat en Joventut
 Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
- Formació contínua en l’àmbit de la sociologia i les ciències polítiques que complementa la formació
específica en joventut
 Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
- Formació contínua en l’àmbit de l’educació social que complementa la formació específica en joventut
3 A destacar el primer Congrés d’Educació Social que es realitzarà a Vic els propers 26 i 27
de novembre (www.congrescatalaesocial.cat)
 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Previsió d’una possible Escola de Formació anual del CNJC
- Previsió de formacions puntuals: gènere, participació interna, etc.
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Possible col·laboració amb l’AcPpJ per la realització d’una formació més genèrica en polítiques de
joventut
Possibilitat de realitzar una anàlisi de necessitats formatives de les entitats juvenils

 Ajuntament de Barcelona
- Col·laboració amb l’AcPpJ per la realització d’una formació en polítiques de joventut per a entitats de
Barcelona
 Diputació de Barcelona
- Formació continua en polítiques de joventut (www.diba.es/plajove/formacio.asp)
 Secretaria de Joventut
- Ampliació de la formació bàsica en polítiques de joventut en col·laboració amb l’AcPpJ
- Formació continua en polítiques de joventut (www.acjoventut.cat/accioformativa/cerca.action)
- Col·laboració amb el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
 Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
- Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Joventut Barcelona per a la formació de
professionals i dirigents d’entitats juvenils de la ciutat
- Col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per a la formació de professionals i
dirigents d’entitats juvenils
- Col·laboració amb Secretaria de Joventut per a la planificació de la formació bàsica a impartir a partir
de setembre 2010
- Impuls, dinamització i seguiment del GREF
3 L’AcPpJ comunica la decisió de no donar continuïtat al Curs d’especialització en
Polítiques de Joventut que venia realitzant des del 2007.
3 L’AcPpJ avança alguns primers resultats del Cens de Professionals que properament es
publicarà.

2. DEBAT SOBRE OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACCIÓ DEL GREF
Debat sobre quines són les prioritats de treball del GREF, tenint en compte els objectius ja consensuats i els
temes que s’han posat sobre la taula:
Intercanvi d’informació i coneixement sobre temes de formació i polítiques de joventut
- Llista de distribució
- Reunions semestrals (3)
- Etc.
Coordinació d’actuacions i projectes per a la formació
- Estudi i creació d’una eina única de detecció de necessitats formatives/avaluació permanent
- Inclusió de crèdits sobre estudis i polítiques de joventut en determinats graus universitaris
- Edició d’una publicació/espai virtual conjunt
- Etc.
Reflexió conjunta com a generadora de propostes de millora per a la formació dels PPJ
- Realització d’un diagnòstic compartit de la situació (3)
- Debat per a la creació d’un marc conceptual i teòric comú sobre la formació dels PPJ
- Debat sobre els diferents perfils dels PPJ
- Debat sobre les formacions professionalitzadores (CFGM/GS) i la formació dels PPJ
- Debat/explotació compartida dels resultats del cens (3)
- Etc.
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Acords presos

Primer:
L’AcPpJ s’encarregarà de posar a disposició de tots els membres del GREF d’una llista de distribució
senzilla que permeti el contacte, la comunicació i l’intercanvi d’informació entre tots els membres que en
formem part.
Segon:
L’AcPpJ s’encarregarà de fer una planificació temporalitzada de les accions a dur a terme per part del
GREF.
Tercer:
La propera reunió del GREF tractarà monogràficament el debat sobre el document ja presentat per
l’AcPpJ el desembre passat, sobre el qual ja s’ha realitzat esmenes i aportacions. L’objectiu serà que,
partint de la diagnosi realitzada, es consensuï un model/itinerari formatiu per a tots els professionals de
joventut.

Barcelona, 22 de setembre de 2009
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Actes XCSIJ

Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil
REUNIÓ 10 de març de 2009

Assistents a la reunió:
Joan Recasens, tècnic de joventut de la Direcció de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
Jordi Bertran, tècnic de joventut cap d'àrea de la Mancomunitat la Plana
Manuel Cortés, representant de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de
Joventut
Guillem Gaya, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara (representació dels SIJ de
Terres de l'Ebre)
Emilia Corona, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Lleida (representació dels SIJ de Lleida)
Òscar Mestre, coordinador de la Subcomissió de joventut de la Federació de Municipis de
Catalunya
Juanjo Sánchez, tècnic de joventut coordinador de la XCSIJ
Laura Moreras, tècnica de joventut coordinadora de la XCSIJ

Excusa la seva assistència:
Roger Muntañola, representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques

LLOC:
Sala 2 de l’ACJ (Barcelona)

RESUM

1. Aplicatiu informàtic. Tesaure
Ja hem començat el procés d’elaboració del nou aplicatiu informàtic del registre de consultes. L’empresa
encarregada, DOC6, farà un seguit de visites a 6 SIJ del territori per tal d’analitzar i extreure a través
d’una enquesta i entrevista els usos, nomenclatura,... que s’utilitza.
El calendari previst:
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Març: Visites
Abril: Participació a la Trobada, buidatge dels resultats de les visites realitzades.
Maig-Octubre: elaboració de l’aplicatiu.
Octubre-Novembre: Formació al territori del funcionament del nou aplicatiu

2. Trobada de tècnics i tècniques en informació juvenil
S’expliquen les novetats de la Trobada:
- Canvi de data del divendres, 24 d’abril passa al dimecres, 29 del mateix mes.
- Les propostes de lloc on es desenvoluparà la Trobada són: en primera instància Vilanova i la Geltrú, o
L’Alberg de Mare de Déu de Montserrat (Barcelona) o Granollers.
- Presentació del programa. 1ª part, matí, sobre el Procés participatiu de la Xarxa. Noves
accions i millores de la Xarxa. (presentacions, procés participatiu, grups de treball,..) 2ª part, tarda,
sobre Nous espais de comunicació jove i SIJ.... (conferència, experiències i debat))
- Bloc de la trobada. S’està treballant per crear un bloc de la Trobada on es puguin treballar els diferents
temes abans i desprès de la Trobada.
-

Grups de treball; grups de 20 participants, hi ha 8 grups amb les següents temàtiques a tractar:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Document marc “Informació Juvenil a Catalunya” i Nova normativa
Classificació de la informació i consultes
Intranet-web de professionals
Formació. Bàsica i continuada
Oficina Jove i SIJ. Treball en xarxa.
Joves en Xarxa. Mecanismes i eines per a fomentar la participació dels joves en els processos de
dinamització i difusió de la informació.
g. Interculturalitat, gestió i atenció de la diversitat.
h. Projecte web-bloc informació juvenil (Catalunya, Balears i Andorra)
i. Aportacions prèvies al debat sobre “Nous espais de comunicació jove i SIJ”
S’ofereix a la Comissió que participin com a dinamitzadors en aquests grups de treball, com també fer la
presentació de la Comissió a tota la Xarxa.
La tasca de dinamització estarà remunerada.
Manolo proposa que dins el grup f es podria convidar a la Diputació de Barcelona ja que són els
impulsors de projecte PIDCES. S’explica que desde Secretaria de Joventut se’ls ha convidat dues
vegades a la CTA i no hem tingut resposta, tot i que es preguntarà com s’ha constituït la Comissió de
Formació sobre polítiques de joventut en què hi participa tothom per tal de veure si és possible un nou
intent.
A Martorell s’està duent a terme un projecte de dinamització de l’espai públic (DIEP), són professionals
que van pel carrer per fomentar la participació.
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- Es parla sobre el nom-títol de la Trobada.
Proposta de TROBADA-INTERCANVI , es decideix treure intercanvi i que aparegui Xarxa Catalana de
Serveis d’Informació Juvenil a la presentació.

3. Membres CTA
S’informa que a l’abril es compleix un any de la constitució de la CTA, i que, donat el funcionament
positiu que ha tingut, i donat que pot integrar algun representant més, s’ha pensat que, en lloc de fer
rotativa la presència de les representacions territorials, es mantinguin Terres de l’Ebre i Lleida, i
s’incorporin Tarragona i Girona. Les Coordinacions Territorials de Joventut ens faran arribar les
propostes dels nous membres.
De moment, a la Trobada, es presentarà la Comissió tal i com ha funcionat fins ara, i es s’informarà de
la nova composició.
Tots els membres de la CTA manifesten que, donats els temes oberts, seria bo mantenir els mateixos
membres més les dues noves incorporacions territorials.
4. Perfil professional
El 13 de novembre de 2008 es va aprovar la qualificació professional, pot trigar un mínim de 5 mesos
per a què s’aprovi, per Consell de ministres, i sigui certificat professional.
A més mig-llarg termini el certificat professional Informació Juvenil estaria dins el Cicle formatiu de
grau superior d’Animació Sociocultural, juntament amb Dinamització comunitària (ja publicat a
l’oct’07) / Gestió cultural / Oci i temps lliure
De moment el que està per aprovar és el certificat professional i no el cicle
Del perfil hem de tenir clar què volem, tenir un discurs coherent, un Grau Superior no té capacitat per
gestionar, fer pressupostos, dirigir al personal, programar,... Desde Catalunya s’ha de marcar quins són
els mínims a exigir per a cada perfil professional, i això nomès es pot fer per ‘força’ normativa, que
vindria del desplegament de la Llei.
5. Informacions diverses

- Es notifica el canvi de coordinador de les Oficines Joves, l’Àlex Forasté ja no hi és i ara tenim al
Xavier Rossell.
- Consulta per part d’en Joan Recasens sobre la Xarxa Euromediterrania. Hi ha algun PIJ/SIJ als països
del Nord d’Àfrica/Sud del Mediterrani. Es consultarà amb l’Àrea d’Internacional de l’ACJ.
- Document marc, està a Direcció i, en principi, es preveu que el dimecres 18 de març, se’n faci retorn
desde Direcció per tal de continuar endavant.
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RESUM ACORDS

S’enviarà el document aprovat, el 13 de novembre de 2008, pel Consejo General de la
Formación Profesional sobre la Qualificació Professional Informació Juvenil
S’enviarà proposta de quin grup de treball de la Trobada dinamitzarà cadascun dels membres de
la CTA.
La propera Comissió es farà el dijous, 16 d’abril de 2009, a les 10:00 h, a Lleida.

Barcelona, 10 de març de 2009
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Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil
REUNIÓ 9 de juny de 2009
Assistents a la reunió:
Joan Recasens, tècnic de joventut de la Direcció de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
Jordi Bertran, tècnic de joventut cap d'àrea de la Mancomunitat la Plana
Manuel Cortés, representant de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de
Joventut
Marc Rimbau, tècnic de joventut de la coordinació territorial de Tarragona responsable del SIJ
de la coordinació (representació dels SIJ de Tarragona)
Mireia Pellicer, consellera, regidora i tècnica de joventut de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell
(representació dels SIJ de Lleida)
Eduard Ortiz, tècnic coordinador SIJ L’Estació de Girona (representació dels SIJ de Girona)
Juanjo Sánchez, tècnic de joventut coordinador de la XCSIJ
Laura Moreras, tècnica de joventut coordinadora de la XCSIJ
Excusa la seva assistència:
Guillem Gaya, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara (representació dels SIJ de
Terres de l'Ebre)
Òscar Mestre, coordinador de la Subcomissió de joventut de la Federació de Municipis de
Catalunya
No assisteix:
Roger Muntañola, representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
LLOC:
SIJ l’Estació (Girona)
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RESUM

6. Presentació dels nous membres a la Comissió Tècnica Assessora.
Presentem les dues noves incorporacions a la CTA, són representants dels SIJ al territori i el canvi en la
representació de Lleida.
L’Eduard Ortiz, com a representant dels SIJ de Girona, tècnic coordinador SIJ L’Estació de Girona.
En Marc Rimbau, com a representant dels SIJ de Tarragona, tècnic de joventut de la coordinació
territorial de Tarragona responsable del SIJ de la coordinació (representació dels SIJ de Tarragona)
Na Mireia Pellicer, canvi de representant del territori lleidatà, consellera, regidora i tècnica de joventut
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

7. Avaluació de la Trobada2009.cat (grups de treball, conclusions,...)
S’exposen les impressions de la Trobada:
-

-

Bé que s’hagi recuperat.
En general una trobada molt encertada. La gràcia d’aquestes trobades és intercanviar, discutir,
opinar no rebre formació.
L’objectiu és aportar/intercanviar.
Moments de la Trobada com esmorzar/dinar són positius per poder compartir.
Més temps pels grups de treball.
Potser els participants dels grups de treball haurien de fer un treball previ abans de la Trobada.
Hi havia participants que no tenien coneixements previs dels seus grups de treball, els nivells
eren molt dispars, degut als anys treballats, a les realitats de cada municipi, a l’excessiva rotació
dels professionals.
PROPOSTA: Separar més els grups per les realitats.
Molts dels participants no eren informadors.
La ponència sobre la XNEJ, Model d’oficina jove molt fluixa.

Conclusions:
-

Apostar per un nou model d’informador.
L’informador estàtic ja no serveix.
Internet 2.0 nova eina de comunicació que s’ha d’aprofitar.
Dinamització de la informació.
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8. Proposta de subcomissions de treball.
Es plantegen les tres subcomissions de treball ja proposades l’any passat:
1. Nova normativa; Com han de ser el SIJ? XNEJ. Cap a on anem, on volem que hi vagi?
2. Eines i Recursos; classificació/ registre de consultes, Intranet/ centres de recursos/ plataforma
digital/..., Pla de qualitat.
3. Perfil professional i formació.
Es decideix que aquest tres grups ja contemplen tot els àmbits a treballar i es mantenen igual.
Els membres de cada subcomissió són:
1. Joan Recasens, Jordi Bertran, Manolo Cortés s’ofereix a donar un cop de ma en aquesta comissió.
2. Eduard Ortiz, Marc Rimbau.
3. Manolo Cortés, Mireia Pellicer.
Faltarien l’Òscar, el Guillem i el Roger.
Sistema de treball que es durà a terme:
Realitzar una primera reunió amb el tècnic referent de la Secretaria ( programar-la sobre la 2a quinzena
de juliol), setembre cada subcomissió s’organitza per trobar-se i a finals de setembre principis d’octubre
reunió CTA per exposar el treballat a cada subcomissió.

Document Marc li caldria una repassada per acabar d’enllestir, tots els punts del document que s’han de
retocar i després redactar-ho i fer arribar a la xarxa. En Joan i el Manolo acabaran de polir-lo.

9. Precs i Preguntes.
No hi ha cap prec o pregunta.
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RESUM ACORDS

Es tornen a constituir les subcomissions de treball s’acorda realitzar una primera reunió de cada
subcomissió amb el referent de la secretaria/agència de la temàtica a tractar per cada comissió.
Acabar d’enllestir el Document Marc.
Proposta per la propera CTA a Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara o a l’OJ d’Amposta.

Barcelona, 9 de juny de 2009
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FORMACIÓ BÀSICA: POSICIONAMENT DE L’ACPPJ
La junta de l’AcPpJ ha determinat incidir en el disseny, execució i avaluació del nou model de
formació que la Secretaria de Joventut està el·laborant.
Tenint en compte, la Formació dissenyada en primera instància per part de la Secretaria:
Formació general per dos nivells de professionals, amb un mòdul comú pels dos i un itinerari
diferent per un perfil més basat en funcions de gestió i un altra perfil més basat en funcions
d’intervenció directa amb joves.
•
•

PJ Gestor.
PJ que intervé a un primer nivell amb els joves ( es a dir...informador i dinamitzador)
MÒDUL COMÚ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

PROF.
GESTOR

INFORMADO
DINAMITZADO
R

Es valora que l’ Associació no té capacitat de posar-se en el contingut de la formació
, però sí
que hem d’aprofitar la nostra experiència com a executors del curs, així com els elements que han
estat valorats positiva i negativament pels alumnes, per tal d’ establir uns criteris bàsics, que ens
serveixin per posicionar-nos davant Secretaria.
Basant-nos en el nostre bagatge amb els curs, sorgeixen aquestes idees que han de ser
imprescindibles davant la negociació amb Secretaria:
¾

Mantenir les tutories amb el grup: Coordinació i seguiment dels alumnes. Seguiment molt
individualitat amb als alumnes.

¾

Realitzar visites a equipaments juvenils, relacionades amb el contingut que s’estigui
treballant en el moment.

¾

Les sessions han de ser realitzades no només per acadèmics si no per professionals de les
polítiques de joventut. L’associació pot proporcionar molts contactes.

¾

Catàlegs d’experiències: apropar serveis i experiències que estiguin funcionant a diferents
territoris per tal de donar-les a conèixer als professionals, promovent, d’aquesta manera el
treball pràctic, portant a la pràctica als coneixements.

¾

Promoure la mirada crítica dels alumnes, incentivar el debat, espais de reflexió...

¾

Perspectiva interdisciplinar:
o Educació Social.
61

INFORME AcPpJ 2009
o
o
¾

¾

VI Assemblea General Ordinària
10 d’abril de 2010

Psicologia Evolutiva
Antropologia.

Realització d’una sessió basada en promoure el discurs i potenciar la
professionals de les Polítiques de Joventut.

identitat dels

Potenciar l’espai On-line i el foro virtual

¾

Accessibilitat a la formació per a tots els professionals de les polítiques de joventut,
independentment de per qui treballi:
o Administracions
o Associacions
o Empreses

¾

En quant al format:
o Màxim 25 persones a classe.
o Adaptar els horaris als diferents públics ( professionals) als quals va adreçat el curs,
tenint en compte, per tant, que hi ha PJ que treballen a la tarda ( dinamitzadors,
informadors juvenils...)
o 200 hores en total: Mòdul genèric+ mòdul específic.
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Secretaria de Joventut, Barcelona, 13/10/09, 17.30h

Acta de la pimera Reunió per tractar la Formació Bàsica per a Professionals de Joventut
de la Secretaria de Joventut amb l’AcPpJ
Assistents: Montse Perals i Míriam Tintoré (OCJ), Marta Bravo, Carles Viñas i Pep Guasch (AcPpJ)

L’OCJ exposa les línies de treball i l’organització de la Secretaria de Joventut per materialitzar el Curs de
Formació Bàsica 2010-2011:

1a Definir els perfils professionals del treballadors en polítiques de joventut

Es treballa amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) per aconseguir els perfils que
s’identifiquin desprès de tot el procés. Per ara, es treballa sobre aquests perfils:

Dinamitzador d’activitats juvenils
Informador Juvenil
Dinamitzador d’activitats de temps lliure
Agents d’Igualtat

Cal analitzar per veure si s'escauen en alguna cosa amb els professionals de joventut.
Es creu vital el paper que pot tenir l’estudi del Cens en aquesta primera línia d’actuació per saber quines tasques
i que estan fent realment els tècnics, informadors o dinamitzadors.
El grup de formació, on hi està convidat l’AcPpJ, conclourà en que haurien de fer els Professionals de les
Polítiques de Joventut i en funció del perfil resultant, es faran les gestions pertinents amb el departament
d'universitats a més de l'ICQP.

2a Formació Bàsica per als Professionals de les Polítiques de Joventut 2010/2011

Components del Grup de Treball per construir la Formació Bàsica:

Departaments territorials de la SJ
Xarxa d’Emancipació
Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ)
Observatori Català de la Joventut
Projecte Govern
AcPpJ
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En la primera fase de construcció de la Formació Bàsica que tractarà sobre l’estructura del curs, del seu
contingut i la detecció de necessitats formatives, s’han convocat tres sessions en les que l’AcPpJ participarà en
dos: Identificació dels continguts formatius (22/10/09) i Planificació de la Formació (19/11/09).
També es contempla que desprès d’aquestes sessions de la primera fase , l’AcPpJ participarà en les següents
fases: disseny i execució del Curs.

L’OCJ també dona les claus corresponents a l’AcPpJ per treballar en xarxa sobre el tema. Gloria Llorente de
l’OCJ es la seva responsable.

L’AcPpJ es compromet:

A tenir acabat el projecte Cens sobre aquestes qüestions a finals d’any:
- Formació que han rebut els professionals enquestats
- La seva categoria laboral
- Funcions que estan fent

I la reunió es dona per finalitzada a les 18.30h
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Annèx Fotogràfic AcPpJ 2009

Marta Ortoneda, Coordinadora del Curs 2009

Cloenda del Curs 2009
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Stand de L’AcPpJ a la Trobrada d’Informació Juvenil a Vilanova i la Geltrú

Manolo Cortés, el primer Professional del Mes
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El vicepresident Carles Viñas intervenint en la cloenda del I Congrés Internacional Joventut i Societat a Girona

Presentació del primer llibre de l’AcPpJ: “Política de Joventut.Glossari de Termes” de Jordi Casanovas
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Presentació del primer llibre de l’AcPpJ: “Política de Joventut.Glossari de Termes” de Jordi Casanovas
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