Informe de gestió 2011

ÍNDEX
U

__________________________________________________________pàgina
INTRODUCCIÓ

4

BALANÇ ECONÒMIC 2011

5

DADES BÀSIQUES I ACTUALITZADES DE L’AcPpJ

7

Local de gestió
Recursos humans
Socis
Assemblea i junta directiva

SOCIS

10

Borsa Laboral
Avantatges
Assessoria Laboral i Social
Mapa de sòcies i socis AcPpJ

COMUNICACIÓ

11

Web/Notícies
AcPpJ 2.0
Canvi d’imatge i nova web de l’AcPpJ
La/El Professional del Mes
El reportatge del soci
Relacions externes
Col·laboracions

FORMACIÓ

16

Cursos Les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona
Curs Les Polítiques de Joventut Avui a Barcelona
Formació Bàsica en Polítiques de Joventut
Consell Assessor del Màster Joventut i Societat

DEFENSA

18

Al·legacions als canvis que incorpora el Projecte de Llei Òmnibus a la Llei de les
Polítiques de Joventut
Reunions AcPpJ al Parlament i la frustrada no compareixença.
Cartes als Ajuntaments de Malgrat de Mar i Lliça de Vall

2

PUBLICACIONS

21

Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut

ALTRES

22

EVS Europa AcPpJ
Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (XCSIJ)
Declaració de l'AcPpJ sobre el moviment dels indignats
Trobada de l’Informació Juvenil a Eivissa
II Jornades Barcelonès Jove en Xarxa: Web 2.0, joves i serveis de joventut

ANNEXOS

26

Col·laboració de Marta Bravo, Presidenta de l’AcPpJ, al Diari Ara.
Memòria dels Cursos de les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona 2011.
Al•legacions de l’AcPpJ als canvis que incorpora el Projecte de Llei Òmnibus a la Llei
de les Polítiques de Joventut
Carta a la Presidenta del Parlament de Catalunya.
Carta a l’Ajuntament de Lliçà d’Avall
Esbòs del nou manual d’Imatge corporativa de l’AcPpJ
Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2011 en imatges

3

INTRODUCCIÓ
Desprès de tenir un 2010 esgotador en activitats, accions i projectes, i a on s’havien fet realitat tres
objectius els quals lluitava i treballava l’AcPpJ des de la seva constitució fa cinc anys: una formació
bàsica i especialitzada per a professionals impartida des de l’administració, una Llei de Polítiques de
Joventut i la publicació de l’Estudi del primer cens proposat i realitzat per la mateixa associació... el
2011 ha estat l’any de presentació i reivindicació de l’entitat davant del canvi i consolidació del nou
govern a la Generalitat i a la Direcció General de Joventut.
Durant el 2011 l’AcPpJ ha anat diverses vegades al Parlament i a la Direcció General de Joventut a
denunciar el retrocés que suposava l’avantprojecte de Llei Òmnibus per a la recent aprovada Llei de
Polítiques de Joventut. També ha estat l’any de la indignació i a on l’entitat va expressar en un
manifest la necessitat de la mediació de les i els professionals de les polítiques de joventut amb els
joves en manifestacions i acampades com les que van aparèixer a partir del 15 de maig i de la
importància de l’aplicació d’unes polítiques de joventut que apropin les i els joves a la política i a la
participació en la pressa de decisions, a que els ajudin a ser agents públics i a fer respectar la seva
veu. Aquests i altres fets ens han fet reflexionar sobre la salut de les polítiques de joventut en aquests
temps de crisi. La disminució dels pressupostos en Joventut als consistoris és una realitat i des de la
junta de l’AcPpJ s’està elaborant l’estratègia a seguir per tornar a fer pedagogia i a revitalitzar el sector
a ulls públics.
La situació econòmica de la mateixa associació també preocupa. Desprès de no continuar el conveni
amb la Diputació de Barcelona ja el 2010 i haver prorrogat al 2012 el de l’Ajuntament de Barcelona,
l’associació viu un moment d’incertesa econòmica. Davant d’aquesta situació, un objectiu clau de la
junta continua sent el d’estabilitzar econòmicament l’entitat. Una de les mesures que ja s’ha emprès,
aprovada a l’Assemblea General Ordinària del 2011, és la d’incrementar la quota entre 5 i 10€. Es va
creure convenient aquest augment no degut tan sols a problemes a la caixa, si no també per la lògica
desprès de mantenir la quota de socis al mateix cost durant tres anys i l’increment de l’activitat de
l’entitat en aquests darrers prestant serveis, oferint recursos i fent realitat projectes com la línea pròpia
de publicacions que el proper 2012 donarà la llum a la tercera i especial projecte de bones pràctiques
en l’àmbit de la joventut. Una proposta de la que se’n sentirà a parlar.
I per acabar remarcar l’expansió de l’AcPpJ arreu del territori català. Gràcies en gran mesura als
“Cursos de les Polítiques de Joventut Avui” que l’entitat ha organitzat amb excel·lent èxit a Lleida i
Tarragona. I si parlem d’aspectes formatius de l’entitat hem d’afegir la nostra continuïtat en la
participació en l’execució i avaluació dels cursos de Formació Bàsica i Especialitzada que s’han
impartit des la Direcció General de Joventut. A finals del 2012 es projectarà la segona edició d’aquests
cursos.
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BALANÇ ECONÒMIC 2011
COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS

6.685,66

Ingressos formació
Ingressos quotes
Interessos bancaris
Prestacions de Serveis

560,00
6.110,00
1,82
13,84

Subvencions

16.920,74

Conveni Direcció General de Joventut
Subvenció Direcció General de Joventut
Servei del Voluntariat Europeu
Subvenció Direcció General de Joventut 2010 pendent

13.000,00
2.200,00
1.220,74
500,00

TOTAL

23.606,40

DESPESES
Directes
Retribució recursos humans
Seguretat social

14.197,20
10.666,56
3.530,64

Indirectes
Serveis empreses
Servei del Voluntariat Europeu
Assessorament fiscal comptable
Assessorament laboral
Serveis de professionals indep. autònoms
Serveis bancaris
Devolucions quotes
Hospedatge + domini Internet
Telèfon mòbil
Dietes, allotjaments i transport
Material oficina
IVA no deduïble
Resultat comptable 2010

10.429,54
2.192,93
2.260,00
1.120,00
579,04
1.638,24
103,47
150,00
25,00
42,82
183,74
163,86
701,04
1.270,29

TOTAL

24.623,09

RESULTAT COMPTABLE

-1.031,23
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COMPTE DE TRESORERIA
COBRAMENTS
Saldo Inicial Caixa d’Enginyers
Cobraments rebuts quotes socis
Cobrament inscripció Cursos
Cobrament conveni Aj. Barcelona (2010)
Cobrament resta subvenció D.G.J (2009)
Cobrament subvenció Secretaria 2010
Cobrament servei de voluntariat europeu
Interessos Bancaris
Devolució de I’Exercici 2010

6.065,50
8.550,00
560,00
4.000,00
500,00
2.000,00
1.220,74
0,06
1,76

TOTAL:

22.898,06

PAGAMENTS
Efectiu per despeses (caixa)
Devolució quotes socis
Servei del voluntariat europeu
Pagaments a proveïdors
Despeses de personal
Despeses de la S.Social
Comissions bancàries
Pagament impostos

550,00
326,44
2.260,00
2.114,46
12.304,85
3.530,64
13,64
701,04

TOTAL

21.801,07

LIQUIDITAT

1.096,99 €

U
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DADES BÀSIQUES I ACTUALITZADES DE L’AcPpJ
Local de gestió
Arrel de l’acord amb la, llavors Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, disposem des
del desembre de 2006 d’una seu en el local que té aquesta institució al carrer Calàbria núm. 120 de
Barcelona amb dues taules de treball, dos ordinadors (un propi de l’entitat i un cedit per la Generalitat),
una impressora (cedida per la Generalitat), una línea fixa de telèfon, connexió a internet i mobiliari per
a l’arxiu de l’entitat.
Les dades de contacte actuals són:
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
c/ Calàbria 120 baixos 08015 Barcelona Telf: 934 240 881
info@joventut.info www.joventut.info

HTU

UTH

HTU

UTH

La temporada 2011 / 2012 els horaris d’atenció al públic a la seu són els següents:



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

Recursos humans
Durant l’any 2011 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 els Cursos Les
Polítiques de Joventut Avui a Lleida, Tarragona i Barcelona.
El tècnic alliberat ha assumit, durant el 2011, 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.
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Socis
L’AcPpJ finalitza l’any amb 127 socis al corrent de pagament. Al llarg del 2011 hi ha hagut 6 baixes i 15
altes. Respecte a l’any anterior hi ha hagut un increment positiu de +9 en número de socis (118 el
2010).
La relació de sòcies i socis es la següent:
Comarques de Barcelona
Barcelona ciutat
Comarques de Tarragona
Comarques de Lleida
Comarques de Girona

70
29
13
10
5

55,11%
22,83%
10,23%
7,87%
3,93%

Assemblea i junta directiva
El dissabte 9 d’abril de 2011 va tenir lloc a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona la VII Assemblea General
Ordinària de l’AcPpJ. En aquesta Assemblea s’aprovaren les actes efectuades en el 2010
(l’extraordinària i l’ordinària), així com l’informe de gestió del 2010 i el projecte per al 2011 “Cuida el teu
cos professional”.
Una de les decissions aprovades per unanimitat i a destacar de la passada VII Assemblea General
Ordinària és la de pujar la quota de sòcia/soci entre 5 i 10€. La manca o la disminució d’ajudes
econòmiques per part de diferents administracions degut a l’actual situació econòmica i l’augment de
serveis com, sobretot, la distribució gratuïta a les sòcies i socis dels llibres editats per l’entitat, fa que
des de la Junta, amb el suport de l’aprovació a l’Assemblea, s’hagi pres aquesta decisió.
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.
GRUP DE TREBALL SOBRE FORMACIÓ – GREF
Núria Vallés
Marta Ortoneda
Marta Bravo
Carles Viñas
Manuel Cortés
GRUP DE TREBALL PER AL TERRITORI / SOCIS
Toni Martí
Francesc Guirró
Emilia Corona
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GRUP DE TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Manuel Cortés
COL·LABORACIONS CNJC-CJB-CEESC
Mario Granados
Manuel Cortés
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SOCIS
Borsa Laboral
A falta de més d’un mes per a que s’acabi l’any la tònica de la crisi continua en el servei de la borsa
laboral, ja que s’han publicat 39 ofertes menys que el 2010 arribant a un total de 31 ofertes de feina
publicades, la màjoria procedents de les comarques de Barcelona i dins del sector públic. L’AcPpJ
manté contactes i es serveix de diverses fonts del territori català per detectar les ofertes. Aquest servei
s’adreça exclusivament a sòcies i socis de l’AcPpJ i es troba dins l’intranet de la web de l’associació.
Les ofertes es publiquen quasi a l’instant i es fa un recordatori d’aquestes a cada butlletí informatiu
AcPpJ.
U

Avantatges
Essent coneixedors que una de les principals necessitats dels professionals de les polítiques de
joventut és la formació constant pel reciclatge, hem seguit oferint als nostres socis descomptes i
avantatges en cursos i seminaris formatius que ofereixen les institucions amb qui cooperem en
diversos projectes (COLPIS, CEESC, CNJC...). També hi han hagut descomptes als cursos d’aquest
passat estiu que han ofert les Escoles d’Estiu de Cultura Popular Festcat. A més, s’ha d’afegir els
descomptes al Teatre versus de Barcelona i en l’oferta d’assegurançes del Grup Catalana Occident,
merçes les dues, a acords de col·laboració que l’entitat ha arribat amb aquestes empreses.
A més, durant el 2011 s’ha ofert gratuitament la inscripció als Cursos Les Polítiques de Joventut Avui a
Barcelona, Lleida i Tarragona.

Assesoria Laboral i Social
L’any 2007 es va iniciar el servei d’assessorament laboral i social per a socis de l’entitat. En el informe
de gestió del mateix any ja vam anunciar que, tot i que les valoracions que se n'han fet són positives,
de moment no s’ha comptat amb un nombre rellevant d'usuaris. La tònica es va mantenir durant el
2008, 2009, 2010 i aquest 2011. Un ús positiu però escàs. Concretament durant l’any 2011, han
demanat aquest tipus de servei, 3 socis. Un més que el 2010.

Mapa de sòcies i socis AcPpJ
Aquest espai que es va estrenar el 2009 és una eina més per les i els socis de la nostra entitat.
Gràcies a Google Maps es va crear un mapa on es pot localitzar el lloc de residència de totes les i els
professionals de les polítiques de joventut associades a l’AcPpJ. Ajuda a localitzar els membres de
l’entitat i conèixer de primera mà el seu creixement.
S’està estudiant la manera com aprofitar més aquest servei i poder, amb previ consentiment del soci,
afegir dades professionals per a que aquest sigui de més utilitat i serveixi per establir vincles entre ells.
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COMUNICACIÓ
Web - Notícies
Durant el 2011 hem seguit creixent en 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 i les i
els joves. A l’espera de tenir per aquest 2012 web nova, s’ha millorat la navegabilitat de l’actual i hem
continuat oferint notícies actualitzant-la cada setmana i enviant el nostre butlletí per correu electrònic
cada divendres. Aquest servei és molt ben valorat pels socis i de resultats positius. Enguany, per
sogon any consecutiu, creixem en número de visites i visitants a la web. Ho hem fet més que cap altra
vegada, concretament un 42% més en nombre de visites i visitants. Més de 190.000 visites demostren
que la web de l’entitat es troba en plena forma i rendiment. Diàriament s’han actualitzat les notícies
enllaçades en els perfils d’aquestes xarxes. I també som en les primeres posicions dels buscadors més
importants de la xarxa: Google, Yahoo i Lycos. El servei de l’associació és una font fiable d’informació
relacionada amb les/els Professionals, les Polítiques de Joventut i les/els Joves.
Nombre de visites totals any 2010 : 111.214
Mitjana de visites al dia : 320,25
Mitjana de visites al mes : 8.202
Mitjana de visitants al dia : 119
Mitjana de visitants el mes : 3.570
U

Nombre de visites totals any 2011: 190.931
Mitjana de visites al dia : 530,36
Mitjana de visites al mes : 15.911
Mitjana de visitants al dia : 209
Mitjana de visitants el mes : 6.270

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.
U

63 notícies publicades any 2011:

AcPpJ 2.0
L’AcPpJ continua apostant en l’ús de les xarxes socials 2.0 i de l’extraordinàri efecte que aquestes
eines tenen per la difusió i la interactuació amb les i els internautes i també, amb les sòcies i socis que
utilitzen aquest tipus de serveis. L’èxit de l’AcPpJ en el terreny de les TIC ja es troba consolidat i
reconegut, tal com es va fer evident a les II Jornades de Barcelonès Jove en Xarxa que es va celebrar
el 29 d’abril d’aquest 2011 sota el títol: Web 2.0, joves i serveis de joventut (consulteu a la secció
ALTRES), on l’experiència 2.0 de l’AcPpJ va ser convidada com a bona pràctica.
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Després de ser pioners en l’àmbit de les polítiques de joventut en utilitzar aquestes eines i la primera
associació de professionals de joventut a Europa a entrar dins de Facebook i Twitter, l’AcPpJ 2.0 ja
aglutina més de 5.000 interessades / interessats en la comunicació i informació que ofereix l’entitat.
L’idioma preferent i de comunicació a les xarxes socials és el català, encara que no es renuncia a
publicar notícies o interactuar en castellà, anglès o alemany.
Enguany l’AcPpJ ha incorporat les xarxes Linkedin, Google + i Delicious a les que ja utilitzava:
Facebook i Twitter.
Repassem les xarxes:
Facebook AcPpJ:
Nom: Acppj Catalunya
Tipus: Pàgina a Facebook
Objectius:
•
•
•
•

Difondre l’AcPpJ: què és? que fa? serveis que ofereix? Informació general de l’entitat.
Fer difusió de les activitats i accions de l’AcPpJ.
Comunicar i informar esporàdicament sobre notícies, opinions o temes relacionats amb els
Professionals, les Polítiques de Joventut o les i els joves.
Interactuar amb les amigues i amics (interessats en l’entitat).

Admiradors/es: 4.505
Observacions:
A principis del 2009 es va crear un perfil personal a Facebook de l’entitat que a finals del 2010 ja
comptava amb més de 3.200 “amics”. A finals del 2011 es va decidir convertir-lo en pàgina
d’admiradors que provisionalment s’anomena Acppj Catalunya. Es va creure convenient la conversió
per distingir-lo i donar-li més personalitat a Facebook. D’aquesta manera els “amics” passen a ser
admiradors: a que els “hi agradi” l’entitat, un gest més fiable i convincent i una imatge més corporativa
de l’associació. Durant el 2012 s’anirà millorant el seu disseny i la seva interactivitat amb els usuaris
realitzant enquestes i diferents campanyes.

Twitter AcPpJ:
El 29 de juny del 2009 es va obrir un compte propi de l’AcPpJ a Twitter. Aquest popular servei de
microblogging que permet enviar i llegir microentrades de text d’una longitut máxima de 140 caracters
(tweets), serveix a l’associació per informar les 24h sobre notícies relacionades amb les/els
Professionals, les Polítiques de Joventut i les/els Joves a més de les pròpies de l’entitat. És obert a
tothom amb compte a twitter i és pioner en informació relacionada en les Polítiques de Joventut a nivell
català, espanyol i europeu.
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Nom del compte: AcPpJ
Objectius:
•
•
•
•

Difondre notícies relacionades amb les/els Professionals, les Polítiques de Joventut i les/els
Joves.
Interactuar i respondre a les consultes de les seguidores i seguidors.
Informar i promoure de les novetats i notícies de l’AcPpJ: cursos, publicacions, accions...
Ser una eina de contacte directe amb l’AcPpJ.

Seguidores/seguidors: 833 Seguits: 485 Llistat: 49 llistes
Observacions:
El compte twitter de l’AcPpJ ja és un referent. Pionera font d’informació que tracta exclusivament
notícies sobre Polítiques de Joventut i és troba a 49 llistes especialitzades. És activa i a través
d’aplicacions com Twitterfeed, el compte de l’AcPpJ s’actualitza les 24h. Twitterfeed es connecta
automàticament a les sortides RSS de pàgines web o blocs i tradueix en tweet (missatge per Twitter).
Actualment l’aplicació està connectada amb la plana web de l’AcPpJ, la Comissió Europea, ERYICA,
la Direcció General de Joventut i el CNJC. El 2010 vam crear dues llistes pròpies per a poder seguir
des d’un mateix Timeline (pantalla on apareixen els tweets), per un costat totes les notícies que
emeten els comptes relacionats en polítiques de joventut o joves i per un altre, seguir el que comenten
les socies i socis de l’AcPpJ amb compte Twitter.
Linkedin, Google + i Delicious
En l’últim trimestre del 2011 hem ampliat la llista de xarxes i eines 2.0 a on hi és present l’entitat. De
moment no en podem fer cap valoració degut al poc temps que fa que hi tenim comptes oberts. Pel
que fa a Google + és la nova xarxa social que Google ha obert al ciberespai i el seu us i
característiques són força similars a Facebook. Linkedin i Delicious són més especialitzades. La
primera és una xarxa més professional i connecta a tot tipus de professionals, empreses i ONG’s a
través de CV’s virtuals i grups de treball en xarxa. L’AcPpJ hi consta com a entitat. Pel que fa a
Delicious és un servei de gestió d'adreces d'interès a través del web i que es comparteixen i es valoren
a través de la xarxa. L’AcPpJ té la seva pròpia amb l’intenció d’oferir informació de diferents portals i
enllaços d’interès per a les i els professionals de les polítiques de joventut.

La/El Professional del mes
La secció “La / El professional del mes” es va presentar al 2009 i a continuat amb un excel·lent èxit
durant aquest dos anys. La intenció continua sent la mateixa: presentar una o un professional de
joventut del territori català cada dos mesos amb l’objectiu de que l’espai dignifiqui i premii la feina de
diferents professionals de joventut. Una secció pionera que pretén donar llum i veu a les / els nostres
professionals.
Professionals del mes 2011:
Novembre- Desembre: Carles Montagut Roquet, Coordinador de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de
la Garriga
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Setembre-Octubre: Esther Dalmau, Responsable del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès
Maig-Juliol: Carli Farràs, Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
Març-Abril: Maribel Pena, Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Salt
Gener-Febrer: Anna Maideu Martínez, Tècnica de cultura, educació i joventut de l'Ajuntament de
Balenyà

El reportatge del soci
La secció creada a principis del 2010 i que la construeixen les sòcies i sòcies de l'AcPpJ a travès de
reportatges pròpis sobre activitats relacionades en les Polítiques i les/els Professionals de Joventut, ha
continuat aquest 2011 aportant més articles:
Els reportatges i els seus socis col·laboradors, han estat de moment:
•

IV Jornades Comarcals de Joventut del Baix Llobregat
Per Manolo Cortés i Lorena Vicioso

•

Jornada Joves Equipaments i Espai Públic
Per Carles Vila Mumbrú

•

Jornada I les drogues, què? recursos i estratègies per treballar amb joves
Per Belen Rodríguez

•

Congreso Internacional Jóvenes Construyendo Mundos. Madrid 14 i 15 d'octubre
Per Mario Granados

•

Fòrum Internacional en Innovació i Emancipació en Polítiques de Joventut
Per Joan Recasens

•

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

Dia Europeu de la Informació Jove a Eivissa

Relacions externes
Durant el 2011 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 gràcies als Cursos “Les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona” en
col·laboració i coordinació amb el Consell, cedint les seves instal·lacions i compartint les decissions
sobre el professorat i linies del curs.
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Les relacions amb la Xarxa Estatal s’han mantingut aquest 2011 encara que no s’ha programat cap
trobada ni reunió. Per un altre costat, l’AcPpJ ha col·laborat per tercer any consecutiu amb les Escoles
d’Estiu de Cultura Popular Festcat, aportant-hi difusió dels seus cursos i rebent descomptes per a les i
els nostres socis. També hem tingut contacte amb la Plataforma Ni un Pas Enrere!, a raó de
l’Avantprojecte de Llei Òmnibus presentat pel Govern de la Generalitat.
I per acabar, l’AcPpJ ha consolidat la seva relació amb Europa i l’Acció 2.1 del Programa Youth in
Action de la Comissió Europea. Fins al 2013, l’AcPpJ és una entitat d’acollida del Servei de Voluntariat
Europeu.

Col·laboracions
Enguany l’AcPpJ ha col·laborat amb els mitjans més que cap altre any per diferents motius però
basicament a raó de les eleccions municipals (col·laboració al Diari Ara) i de números especials a les
revistes Entrejóvenes i Papres de Joventut.
A l’annex hi trobareu la col·laboració de Marta Bravo, Presidenta de l’AcPpJ, al Diari Ara.
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FORMACIÓ
Cursos Les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona
L’experiència de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) en la
formació en Polítiques de Joventut amb quasi els mateixos anys que la seva fundació es pot
considerar si mes no, remarcable: 3 anys realitzant el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut (2007,2008, 2009) i un any amb els Cursos “Les Polítiques de Joventut Avui” i “Les Polítiques
de Joventut Avui a Barcelona” (2010) a més de col•laborar estretament amb la Secretaria de Joventut
en un model formatiu per als professionals en joventut de cara al curs 2010-2011 que d’ha fet realitat.
Aquest any els Cursos “Les Politiques de Joventut Avui” s’han traslladat a Lleida i Tarragona amb un
espectacular èxit de participació. L’AcPpJ valora molt positivament les / els 74 alumnes inscrits (26 a
Lleida i 48 a Tarragona), que demostren que la iniciativa ha estat encertada, era necessària i té futur.
La participació a Tarragona ha superat de llarg les expectatives inicials amb 48 alumnes inscrits. En
gran mesura és el resultat de la gran col•laboració rebuda per part de la Universitat Rovira i Virgili que
ha fet difusió del Curs des del primer dia que es va fer pública la seva realització (17 alumnes
estudiants inscrits). També cal tenir en compte els pocs tècnics o membres d’entitats juvenils inscrits
tan a Lleida com a Tarragona (4), fet que demostra sobretot, l’escassetat de persones que treballen en
una organització o entitat juvenil en aquests dos territoris: persones a les que principalment s’adreçava
els Cursos. A destacar també els 32 alumnes inscrits (13 a Lleida i 19 a Tarragona) que s’han
interessat pel Curs i en conseqüència, per les polítiques de joventut. I per últim i per sexes, als Cursos
s’han inscrit més dones (60, un 81%) que homes (14, un 19%).
Aquests cursos han estat possibles gràcies al suport de la Direcció General de Joventut.
A l’Annèx hi podeu trobar l’Informe dels Cursos de les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona 2011.

Formació Bàsica en Polítiques 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. Desprès de que la junta directiva
decidís suspendre una nova edició per al 2010 del Curs d’Especialització en Polítiques Locals de
Joventut i després de diverses reunions amb la llavors Secretaria de Joventut, es va acordar redifinir
l’estratègia formativa per als nostres professionals i es treballà conjuntament per tal d’oferir un nou
model formatiu i de qualitat. Aquesta nova proposta, el Curs de Formació Bàsica en Polítiques de
Joventut, s’ha fet realitat entre les acaballes del 2010 i fins a la primavera del 2011.
Aquests Cursos de Formació Bàsica en Polítiques de Joventut s’han desenvolupat a través de tres
mòduls:

1er Mòdul Troncal Realitat Juvenil i Polítiques de Joventut
2on Mòdul Especialitzat I. Planificació, Gestió i Coordinació en les Polítiques de Joventut
3er Mòdul Especialitzat II. Dinamització, Orientació i Informació Juvenil
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A més d’aportar dues professionals sòcies de l’AcPpJ (2 ofertes de treball exclusives a les sòcies i
socis que es van publicar l’estiu del 2010), durant aquest 2011 s’han realitzat contactes, reunions i
l’avaluació conjunta amb l’Observatori Català de la Joventut d’aquest primer Curs amb la conclusió de
millorar la qualitat i contraprestació d’aquest curs bàsic de formació per a les properes edicions
(segurament que la propera veurà llum ala primavera del 2012)

Consell Assessor del Màster Joventut i Societat
L’AcPpJ ha estat convidada, un any més, a participar en el Consell Assessor del Màster Joventut i
Societat que es celebra a Girona, per tal de donar el seu parer juntament amb altres institucions del
país. Al llarg de 2011 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 va debatre 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 i en la participació en algunes de les sessions formatives i de debat.
L’encarregat i responsable de l’AcPpJ al Consell ha estat el tresorer Manolo Cortés.
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DEFENSA
Al•legacions als canvis que incorpora el Projecte de Llei Òmnibus a la Llei
de les Polítiques de Joventut
Desprès de que el passat 26 de maig comprovéssim des de l’entitat que l’Avantprojecte de Llei
Òmnibus modificava i derogava diversos articles de la Llei de Polítiques de Joventut aprovada l’octubre
de l’any passat, la Junta i diferents sòcies i socis es van posar a estudiar els canvis i desprès de
l’estudi inicial, l’AcPpJ va creure necessari redactar un document d’al·legacions corresponents a
aquests canvis. La introducció i motius de les al·legacions les resumim en aquest extret del mateix
redactat d’al·legacions presentades al Parlament:
Les polítiques de joventut foren, fins a l’aprovació de la Llei de Politiques de Joventut l’octubre de
2010, la única competència exclusiva de la Generalitat prevista a l’Estatut de 1979 no regulada. Durant
més de 30 anys, per tant, les polítiques de joventut s’han desenvolupat a Catalunya sense una pauta
comunament acceptada, sota el lliure determini dels governants que en cada moment han estat
responsables de les administracions. Entre moltes altres dificultats, aquesta situació ha portat a les
polítiques de joventut a un desplegament desigual i desequilibrat al conjunt del territori, amb criteris
diversos i tot sovint contradictoris, amb la construcció i habilitació d’infraestructures de forma
desordenada, amb nivells de qualitat majoritàriament deficients tant pel que fa al seu equipament com
al contingut dels seus serveis. Tot i que la llei aprovada l’octubre de l’any passat era només de mínims
i fa necessari un llarg recorregut per al seu desplegament posterior, va incloure disposicions i mesures
que permetien dissenyar un sistema de serveis i recursos ordenat, tipificant criteris per garantir mínims
de qualitat. Aquestes disposicions són, justament, les que es retiren en virtut del nou Avantprojecte de
Llei.
Des de l’AcPpJ creiem que si s’aproven les modificacions de la Llei de Polítiques de Joventut previstes
en el nou Avantprojecte de Llei, quedarà en la mà del responsable polític que hi hagi en cada moment
a l’administració autonòmica i a totes les administracions locals la definició de criteris, continguts i
dimensió dels serveis i recursos adreçats als joves. Aquesta ha sigut, justament, la situació que durant
més de trenta anys ha condemnat les polítiques de joventut a Catalunya a una situació de desordre,
desequilibri, ineficàcia i malbaratament de recursos públics.
Els joves, motor de canvi i desenvolupament de la nostra societat, i ara greument perjudicats pel
context de crisi econòmica i pel gran increment de la taxa d’atur, necessiten de forma imperiosa una
disposició legal que garanteixi serveis i recursos en quantitat suficient, amb garantia de qualitat i
gestionats amb criteris específicament pensats per a la seva realitat i característiques concretes.
A l’Annex hi podreu trobareu el document complet de les al·legacions de l’AcPpJ

Reunions AcPpJ al Parlament i la frustrada no compareixença.
Desprès d’un estiu de reunions intenses al Parlament de Catalunya, l’AcPpJ va veure frustada la seva
compareixença per aportar l’opinió experta als canvis que introduia l’Avantprojecte de Llei Òmnibus.
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El dijous 8 de setembre l’AcPpJ va rebre l’aprovació del Parlament per a comparèixer davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació que es celebrava el 14 de setembre. Des de l’entitat vam adonar-nos
que en aquesta comissió es debatia el Projecte de Llei de promoció econòmica (una de les tres
derivants del Projecte Òmnibus), projecte el qual no incorpora modificacions a la Llei de Polítiques de
Joventut. Les modificacions a la Llei de Polítiques de Joventut s’emmarquen dins el Projecte de Llei de
simplificació i millora de la regulació, i és en aquesta a la que l'AcPpJ va presentar-hi al•legacions.
Aquest Projecte de Llei es debatia entre dimecres i dijous 15 a la Comissió d’Afers Institucionals, i
l'AcPpJ no hi havia estat convocada.
Desprès de diverses gestions, que es van allargar fins el mateix dimecres al matí al Parlament, l’AcPpJ
va descobrir que un error humà, sumat a la dinàmica parlamentària partidista massa sovint il•lògica,
havien privat la compareixença de l'entitat en la Comissió que li corresponia i provocat la seva
convocatòria en una altra que no tocava. El Sr. Rafael Luna, President de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, ens va oferir la oportunitat de comparèixer malgrat aquesta incidència, però davant la
incoherència, l’AcPpJ va decidir no fer-ho ja que a més, no havia al•legat res sobre el contingut
legislatiu que aglutina el Projecte Llei de promoció econòmica.
Fòren uns mesos on l’AcPpJ havia tingut un paper compromès i de defensa davant les modificacions
que l’Avantprojecte de llei Òmnibus proposava a la Llei de Polítiques de Joventut. Es van aportar
al•legacions i consideracions a tenir en compte, les varem presentar a tots els grups parlamentaris i
havíem mantingut reunions el 30 de juny, el 6 i el 22 de juliol, amb el Sr. Toni Reig, Director General de
Joventut, el Sr. Roger Montañola, Portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió en la
Comissió de Polítiques de Joventut al Parlament i el Sr. Rafael López, Vicepresident de la Comissió de
Polítiques de Joventut al Parlament de Catalunya respectivament.
Des de l’AcPpJ lamentem no haver pogut comparèixer en la comissió que ens tocava. Creiem que els
errors humans - no subsanables pels tempus de tramitació d'aquestes compareixences - i les
dinàmiques parlamentàries partidistes, no poden ser excusa ni motiu per a privar que s'escolti al
Parlament de Catalunya, la veu de la ciutadania a través de les nostres entitats.
L’AcPpJ va enviar una carta de queixa a cada Grup Parlamentari i els seus respectius portaveus, als
presidents de les Comissions d'Empresa i Ocupació i d'Afers Institucionals, al Director de Joventut, el
Sr.Toni Reig i al Conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep
Lluis Cleries i González, denunciant el lamentable fet viscut.
Fins al moment hem tingut les respostes de: Toni Reig, Director General de Joventut, Núria de Gispert,
Presidenta del Parlament de Catalunya i dels grups parlamentaris del Partit Popular i d’Iniciativa per
Catalunya.
A l’Annex hi trobareu una de les cartes-denúncia que es va enviar

Cartes als Ajuntaments de Malgrat de Mar i Lliça de Vall
L’AcPpJ va enviar una carta als Alcalde de Lliçà de Vall i Malgrat de Mar expressant la disconformitat
en el processos de selecció iniciat per les dues organitzacions municipals.
A les dues s’hi especificaven el requisit de que els/les interessats/des en participar en aquest procés
selectiu hauran d'estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (graduat
escolar), tècnic auxiliar (formació professional de primer grau) o equivalent.
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L’AcPpJ considera que aquesta condició mínima rebaixa d’una manera absolutament inadequada la
qualificació necessària per exercir les tasques i funcions que s’especifiquen a la mateixa convocatòria i
les pròpies d’un treballador de les polítiques de joventut. I no tan sols és un posicionament de l’AcPpJ
sino que també forma part d’un ampli consens, compartit de forma general per tots els agents que
intervenen d’una forma o altra en les polítiques de joventut, el fet que és imprescindible comptar amb
formació universitària o de graus superiors d’educació secundària, per complir amb correcció les
funcions tècniques pròpies del nostre sector. La Llei Catalana de Polítiques de Joventut aprovada el 22
de setembre de l’any passat dedica un capítol als Professionals i Instruments d’execució de les
Polítiques de Joventut. Concretament l’article 32 deixa constància de la importància d’aquests
professionals i de que les administracions respectives vetllin per la seva formació.
Des de l’AcPpJ es considera que tenim la obligació irrenunciable de fer saber que aquest tipus de
convocatòries afecten greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida
pública catalana des de fa més de trenta anys i podria propiciar l’accés a una plaça de treball a un
treballador sense la mínima qualificació necessària per assumir les tasques i funcions previstes i amb
el risc evident, per tant, que el servei ofert pateixi una greu minva de qualitat.
A l’Annex hi trobareu la carta a l’Ajuntament de Lliçà d’Avall
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PUBLICACIONS
Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut
Aquest últim quadrimestre de l’any 2011 l’AcPpJ ha engegat el procès per a produir una tercera
publicació, un projecte compartit amb la Direcció General de Joventut i que al 2012 veurà la llum en
forma de llibre (la tercera publicació de l’AcPpJ) i amb un suport digital (que es podrà consultar online), un recull de projectes significatius del territori que promouràn la qualitat del treball de les i els
professionals de les polítiques de joventut; descrits i evaluats interdisiplinàriament per tot un seguit
d’experts reconeguts dins l’àmbit de les polítiques de joventut.
Desprès de més de 30 anys de polítiques de joventut al nostre país i d’haver explicat i concebut les
polítiques de joventut aportant eines per poder aplicar-les, considerem que és el moment de fer un pas
més i ara ja hi ha exemples significatius arreu de Catalunya com per fer-los visibles per la seva
coherència amb el territori i el treball amb i per als joves i que ajudin als professionals a realitzar millor
el seu treball diari, serveixin com a guia i font d’inspiració per a noves iniciatives i que sentin una base
de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut.
Aquest quadrimestre hem procedit a construir l’esquema de treball i l’equip avaluador per al projecte.
Es preveu presentar el llibre a meitats de l’any 2012, la tercera referència de les publicacions de
l’AcPpJ, i l’aplicatiu web, on es presentaràn aquests projectes de manera on-line i amb altra
documentació extra, amb vídeos, imatges... del projecte.
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ALTRES

EVS Europa AcPpJ
A la primavera del 2010, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)
va ser declarada entitat d’acollida de voluntàries i voluntaris europeus. Desprès de mesos de gestions,
l’AcPpJ es va incloure dins l’acció 2 del programa europeu per la joventut de la Comissió Europea, el
EVS o Servei de Voluntariat Europeu.
El Servei de Voluntariat Europeu permet a les i els joves de 18 a 30 anys a participar com a voluntaris
dins d’una associació d’un dels 27 països de la Unió Europea o un dels països associats (Noruega,
Islàndia, Turquia, Liechtenstein) així com d’altres. Els projectes són nombrosos i molt variats i van des
del medi ambient fins a l’animació sociocultural a centres juvenils. Tot el programa es subvencionat per
la Unió Europea.
El juliol del 2010 va arribar la primera voluntària europea a l’AcPpJ i va estar entre nosaltres fins el
març del 2011. Les seves tasques han anat encaminades principalment a recolzar el futur projecte
europeu de l’entitat i a dinamitzar la difusió de la informació que l’AcPpJ realitza sobre Polítiques de
Joventut i les seves i els seus professionals.
Es tracta doncs d’un altre pas de l’AcPpJ a obrir noves perspectives i dins l'objectiu de difondre les
Polítiques de Joventut i les i els Professionals que la fan possible.

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

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

Juanjo Sánchez. Tècnic de la XCSIJ

Surt de la comissió:
-

Emilia Corona. Ajuntament de Lleida.

Durant l’any 2011 s’han convocat tres reunions de la CTA:
20-01-2011 a Barcelona (Secretaria de Joventut)
-

Reconeixement de la Comissió Tècnica Assessora a la XNEJ, com a òrgan assessor de la
SJ/ACJ
Entrega de la redacció final del Document Marc ‘Informació juvenil a Catalunya’ com a
document de treball pel desplegament de la Llei.
Informació del procés de definició del model definitiu d’ Oficina Jove a la XNEJ
Informació juvenil i Pla Nacional
Informació de la situació actual dels temes tractats a les 3 subcomissions de la CTA:
Normativa, Formació, Intranet
Programació 1er trimestre 2010
Precs i preguntes

08-04-2011 a Amposta
- Visita a l’OJ del Montsià
- Treball en xarxa OJ-PIJ
16-07-2011 a Barcelona (La Fontana)

-

Visita a l’Espai Jove La Fontana i PIJ de Gràcia
Informació sobre: formació bàsica, aplicatiu registre consultes, perfil professional, procés
JOVE.CAT, Llei PJ, PNCat,...
Retorn de l’Intercanvi amb la Xarxa d’Informació Juvenil a Flandes, i Encuentros Estatales
Proposta dates visita tècnic@s Flandes a Catalunya
Avaluació ‘curs’ CTA 2009-2010
Situació de la nova proposta de CTA a la XNEJ. Composició i formalització .
Precs i preguntes

A proposta de l’AcPpJ, l’1 de març de 2011 es va traduir al català i penjat a les webs de referència en
informació juvenil de Catalunya el document presentat per ERYICA: “Principis de la Informació Juvenil
en línia”.
A més, durant l’any 2011 cal destacar l’Intercanvi amb la Xarxa d’informació juvenil a Flandes.
La visita a Flandes s’emmarca en l’acord de col•laboració entre els governs de Catalunya i Flandes
signat l’any 2008 i en qual es va establir un Pla de Treball. Aquest Pla recull, en un dels seus apartats,
el tema de Coordinació de la informació juvenil, que té com a finalitat i objectius/ qüestions clau:
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- Conèixer el funcionament dels punts d’informació juvenil a Flandes i Catalunya i les seves xarxes .
- Tenir un intercanvi en com és configura la coordinació de la informació juvenil.
- Tenir una visió sobre quins instruments es desenvolupament per donar suport als punts d’informació
local.
- Conèixer com són implementats els objectius comuns Europeus sobre informació juvenil.
Desde la XCSIJ disposàvem de 5 places per a la visita, destinada a tècnics i tècniques de joventut amb
tasques de coordinació i suport al territori en informació juvenil.
Les dates proposades per a la visita a Flandes van ser en primera instància del 10 al 13 de maig, i,
segons demanda, en segona opció, del 25 al 28 de maig
Finalment ningú de l’AcPpJ va poder anar a aquest viatge, per diversos problemes d’agenda.
Actualment estem a l’espera de que la Secretaria de Joventut formalitzi la proposta de reconvertir la
CTA de la XCSIJ en una CTA de la XNEJ.

Declaració de l'AcPpJ sobre el moviment dels indignats
Sota el títol “De la indignació a la construcció”, fou el manifest de l’AcPpJ sobre el moviment dels
indignats o 15M. L’Associació va creure un deure manifestar la seva opinió sobre el fenòmen. Un
resum d’aquest manifest:
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) creia necessària una
resposta àgil, directa i eficaç de l’administració al moviment conegut com dels indignats i que durant
setmanes es va traduïr en el fenomen popular de les acampades en espais públics de les nostres
ciutats.
Vam considerar, en termes generals, que les respostes i opinions que fins al moment s’havien fet
públiques en relació al fenomen per part de les administracions, partits polítics i institucions properes a
aquests organismes havien estat displicents, poc rigoroses, paternalistes i frívoles. L’error
d’enfocament va tenir la màxima expressió en les actuacions policials del passat 27 de maig de 2011
a Barcelona i Lleida, en un perfecte exemple de com no s’ha d’actuar davant d’un fenomen social que,
amb independència de que sigui compartit o no pels representants públics, en tot moment s’havia
manifestat de forma pacífica i amb voluntat constructiva, buscant respostes i solucions per a les
realitats i problemes que es denunciaven.
Aquesta manera d’actuar, de fet, nega els principis i criteris bàsics amb què treballen habitualment els
professionals de les polítiques socials, educatives, culturals i de joventut. Ha quedat molt clar, d’altra
banda, que en un cas de contestació social tan clar com aquest, l’administració ha obviat el paper que
hi podrien tenir els equips professionals que treballen quotidianament en aquests àmbits, i que
disposen d’eines tècniques i de capacitació suficient per incorporar en clau positiva l’immens cabal
d’energia, voluntat participativa i d’implicació social que es va fer evident durant aquelles setmanes.
Resulta evident, per tant, l’escàs nivell de confiança que te l’administració a les seves pròpies
estructures d’atenció social, educatives, culturals i de joventut quan es tracta d’afrontar manifestacions
públiques i de participació social que no segueixen els canals convencionals o els sistemes reglats.
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Trobada de l’Informació Juvenil a Eivissa el 15 d’abril
La trobada de l’Informació Juvenil a Eivissa tenia una triple finalitat: presentar l’AcPpJ als professionals
de la Xarxa d’Informació Juvenil de les Illes Balears i les recents activitats (compareixença al
Parlament per la Llei de Joventut, Informe Cens de Professionals en l'Àmbit de la Joventut a Catalunya
2008, els cursos de formació sobre polítiques de joventut, etc.), reunir-se amb l’Associació de
Professionals de Joventut de les Illes Balears (APROJIB) per enfortir els espais de treball i relació
entre entitats, i celebrar el 25è aniversari d’Informació Jove en motiu del Dia Europeu de la Informació
Jove, 15 d'abril.
El programa de la jornada estava clarament diferenciat en dos parts, el matí dedicat al treball i
l’intercanvi, a més de gaudir de l’entrega de premis al millor professional i els millors programes de la
Xarxa Infojove, i la jornada de la tarda de caire eminentment lúdic, amb una variada i entretinguda
programació d’activitats. A més, els espais també van ser diferents, al matí vam estar a l’equipament
Espai Jove de Sant Antoni, mentre que a la tarda ens vam desplaçar al municipi de Santa Eulària, on a
la “carpa” de l’Ajuntament vam gaudir de la programació festiva.
Val a dir que va ser una jornada molt intensa, però que ens va deixar un bon sabor de boca, doncs
com a col·lectiu professional compartim moltes coses amb els companys i companyes de “ses illes” i
històricament estem construint la professió amb fites que marquen un camí comú (Declaració de
Palma, 25 anys d’informació jove...) , cosa que es va manifestar en el debat que va mantenir
l’APROJIB entre els seus socis i sòcies i professionals que ens va recordar molt la situació de la nostra
entitat en els seus inicis. De fet van estar molt interessats en el nostre procés històric i especialment
les dades obtingudes en el nostre cens. Esperem que la presència de l'associació en aquest acte hagi
motivat encara més, si això és possible, a l’entitat de les Illes per a enfortir els seus projectes i la
participació i implicació dels seus socis. Des de l’AcPpJ seguirem treballant plegats amb l’APROJIB i la
resta d’entitats de professionals de joventut de l’Estat per enfortir les polítiques de joventut, per
reivindicar unes condicions i laborals i professionals dignes, i sobretot, per aconseguir-les.

II Jornades Barcelonès Jove en Xarxa: Web 2.0, joves i serveis de joventut
El Consell Comarcal del Barcelonès va organitzar el 29 d’abril unes jornades que van profunditzar
sobre l’ús de les noves TIC als serveis i equipaments de joventut.
L’Auditori de la Biblioteca Central Tecla Sala d’Hospitalet es va convertir en un punt de referència per a
professionals de les polítiques de joventut que volien profunditzar sobre l’ús i perspectives que
ofereixen les noves TIC en relació a la informació i comunicació dels serveis i equipaments juvenils i
els seus usuaris, els joves.
L’AcPpJ i l’experiència adquirida de l’entitat dins de la 2.0 durant aquests darrers anys, van ser motiu
per a que ens convidessin a participar a la taula rodona d’experiències que servirien per tancar les II
Jornades Barcelonès Jove.
Amb l’objectiu de donar eines per a que els professionals de les polítiques de joventut puguin obrir
nous canals de comunicació, les jornades també volien servir com a punt de trobada entre personal
tècnic, educadors, orientadors, entitats i/o empreses de serveis en relació amb els ajuntaments de la
comarca del Barcelonès.

25

Glòria Herance, Consellera de Joventut Comarcal del Barcelonès i Toni Reig, Director General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya varen ser els responsables d’encetar aquestes jornades.

ANNEXES
•
•
•
•
•
•
•

Col•laboració de Marta Bravo, Presidenta de l’AcPpJ, al Diari Ara.
Memòria dels Cursos de les Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona 2011.
Al•legacions de l’AcPpJ als canvis que incorpora el Projecte de Llei Òmnibus a la Llei de les
Polítiques de Joventut
Carta a la Presidenta del Parlament de Catalunya.
Carta a l’Ajuntament de Lliçà d’Avall
Esbòs del nou manual d’Imatge corporativa de l’AcPpJ
Alguns moments de la temporada de l’AcPpJ 2011 en imatges
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CURSOS:
Les Polítiques de Joventut avui a Lleida i Tarragona.
Del 28 de març al 14 d’abril del 2011 a PALMA, Centre de recursos juvenils de
Lleida i a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona
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Amb el suport de:

Organitza:

Col·labora:
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Introducció
L’experiència de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) en la formació en
Polítiques de Joventut amb quasi els mateixos anys que la seva fundació es pot considerar si mes no,
remarcable: 3 anys realitzant el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut (2007,2008, 2009) i un
any amb el Curs “Les Polítiques de Joventut Avui” (2010) a més de col·laborar estretament amb la Direcció
General de Joventut en un model formatiu per als professionals en joventut de cara al curs 2010-2011.

El primer any (2010) dels Cursos “Les Politiques de Joventut Avui” (un a nivell nacional i l’altre a nivell de la ciutat
de Barcelona) van ser un èxit de participació amb un total de 81 inscripcions, la gran majoria provinents del teixit
associatiu juvenil. Arrel d’aquest èxit i de diversos contactes amb entitats que aglutinen associacions juvenils així
com amb diverses administracions d’arreu del territori català, vam detectar i ens vam convençer de la necessitat
d’explicar al teixit associatiu juvenil què són les polítiques de joventut, quin marc d’actuació tenen i quins rols
poden realitzar les entitats juvenils en aquestes, etc.

L’aprovació de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya també ens va obrir les mires dins l’AcPpJ i vam
creure oportú, en la situació en la que ens trobàvem, d’oferir l’entrada al Curs d’estudiants universitaris i de
difondre les Polítiques de Joventut dins les Universitats Catalanes respectives a cada ciutat on s’havia de
celebrar el Curs.

Desprès de que la subvenció concedida per la d’abans, Secretaria de Joventut, fos molt menor a la que nosaltres
havíem sol·licitat des de l’AcPpJ, vam creure convenient, amb la col·laboració del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (CNJC), organitzar el Curs a dues ciutats i no a quatre com primer es preveia. Les ciutats/territoris
escollides/escollits fòren Lleida i Tarragona i vàrem deixar la celebració a Girona i les Terres de l’Ebre per a les
properes edicions. Els Cursos s’han coordinat i plantejat des del territori i també han col·laborat la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Lleida i la Conselleria de Festes, Joventut, Cooperació i Centres Cívics de
l’Ajuntament de Tarragona. Per segon any consecutiu doncs, presentem ara a Lleida i Tarragona, el curs
introductori a les polítiques de joventut per a càrrecs tècnics, quadres de les entitats juvenils del país, estudiants
universitaris i professionals de joventut novells.
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Justificació
Catalunya ha estat sempre un país actiu en matèria de participació. En polítiques de Joventut la ciutat de
Barcelona fou pionera, durant els anys del franquisme, en la creació i la multiplicació de les associacions de
veïns, unes entitats que van ser providencials a l'hora de salvar els mobles davant l'embat arrasador del
urbanisme autoritari. La pancarta va fer possible llavors alguns espais, equipaments o serveis, pocs en
comparació amb les necessitats dels barris, però notables amb vista a la planificació indiferent dels poders
públics.

Amb el Curs Les Polítiques de Joventut Avui adreçat a tècnics migs d’entitats, membres d’entitats juvenils i
estudiants interessats en el tema als territoris de Lleida, Tarragona, Girona i Terres de l’Ebre, s’engega una nova
via de treball reclamada (malgrat que a vegades indirectament) pels responsables d’associacions de joventut,
especialment des de l’àmbit de l’actuació municipal. Les polítiques de joventut com a tals s’han implantat per la
via del desenvolupament pràctic de programes i plans d’actuació, però en escasses ocasions han estat objecte
de reflexió i estudi minuciós i, en conseqüència, s’ha avançat poc pel camí de la creació d’estàndards d’actuació i
en l’elaboració de referents teòrics comuns que emmarquin les múltiples i diverses iniciatives que coexisteixen
avui.

L’aprovació de la Llei aporta per fi una valor merescut de les Polítiques de Joventut de Catalunya i de les i els
que les fan possible. Per tant, també és un estat ideal per a difondre aquestes Polítiques a la societat i a les i els
joves que en un futur agafaràn el relleu en conduir-les. El Curs vol eixamplar els seus continguts a les
universitats catalanes de tot el territori.

Conscients d’aquesta situació, i atenent als canvis socials del nostre temps, que afecten d’una manera especial
els joves i les seves condicions de vida, els impulsors d’aquest curs consideren que aquest és el moment per
continuar promovent una iniciativa d’aquestes característiques.

Treballar amb els/les Joves

Tot plegat és difícil definir per escrit allò que es pretén fer (almenys la part espiritual), més enllà d’explicar les
accions concretes. Perquè es fa? Per a qui es fa? Què es pretén? Tota la
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dinàmica d’aquest projecte neix d’uns conceptes bàsics de com s’han de fer allò que es coneix com a polítiques
de Joventut (accions i voluntats d’acció)

Les polítiques de Joventut

Què son les polítiques de joventut? El problema sempre ha estat poder explicar l’espai concret d’intervenció
d’aquest ofici. Sempre es donen llargues explicacions, que tard o d’hora acaben tenint contradiccions internes.
És possible que aquesta dificultat, sigui senzillament que no es té clara la resposta a la pregunta del inici.
Intentarem donar algunes respostes, o si més no, aclarir conceptes genèrics.

Les politiques de joventut treballen sobre qualsevol qüestió que afecta als joves

Ens adrecem als joves en la seva globalitat i sense defugir-ne la complexitat. Ens acostem des de tots els afecte,
sense deixar de banda cap que condicioni els seu entorn vital. Per tant, tots els àmbits són del nostre interès. Els
professionals de polítiques de joventut hem d’afirmar, i en aquesta línia hi som, que qualsevol pregunta que ens
adreci el jove obtindrà una resposta.

Les polítiques de Joventut són universals

Sense entrar en la “polèmica” de fins a quina edat se és jove, el que si està clar és que totes les persones del
nostre territori (i més enllà) són objecte potencial del nostre treball i/o servei. És obvi que els recursos donen pel
que donen, però tot i així, tot el projecte està pensat com si s’hagués de dirigir a tots els joves del territori
(independentment de la moda, pelatge, color...), o si més no, al major percentatge possible. Qualsevol pla que no
tingui en compte aquest tarannà és un malbaratament de recursos, temps i diners.

La capacitat d’interlocució amb els joves

La capacitat de connectar, parlar, entendre, negociar, cooperar... de manera directa amb els joves és fonamental.
No hi ha cap projecte de joves que funcioni sense una bona interlocució, i no només de tant en tant. És obligatori
mantenir les eines, recursos i sistemes adients per mantenir un contacte adient amb la realitat juvenil que permeti
conèixer de primera mà les seves opinions, interessos, actituds, demandes, queixes... per tal de poder discutir,
negociar, acordar, cooperar... i generar propostes conjuntament. En definitiva, no es pot fer una política o acció
dirigida als joves sense els joves.
La participació és tanmateix una condició, una eina de treball i un objectiu important, però no és l’única condició
fonamental per a poder treballar. La interlocució SÍ.
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Coneixement de la realitat Juvenil

Evidentment, intentar establir diàleg amb algú al que no es coneix, és una tasca absurda: per tal de poder tractar
les problemàtiques i necessitats dels joves és necessari saber com són i què els passa. Els joves són és el grup
social més canviant i més variables (i qui ho fa més despresa) en els seus posicionaments estètics, estils, gustos,
actituds, i a la vegada són els que reben més fort els canvis socioeconòmics de l’entorn. No funcionarà cap
servei, projecte o proposta si no es té un clar seguiment sobre l’evolució de la seva situació, i de les seves
circumstàncies.
Els projectes i les polítiques de joventut es construeixen a partir de la demanda i la proposta dels joves i de les
necessitats detectades. Si existeix aquesta bona interlocució amb els joves, es pot treballa amb ells amb
garanties d’èxit. I com es pot fer? Doncs, les eines són l’opinió i el coneixement: Conèixer l’opinió dels Joves /
Tenir Coneixement (objectiu) de les seves necessitats. Però això no vol dir que només ens sigui vàlid això, si tan
sols ho sabem des d’un anàlisis científic.

Les polítiques de joventut no les fan només els joves, sinó els professionals especialitzats

Cal començar a desmuntar el mite pseudoprogressista que afirma que les polítiques de joventut les han de fer els
joves. Evidentment, han de ser presents i tenir canals de participació dinàmics i efectius, i en tots els processos.
Però això no significa que la construcció de les polítiques hagin d’estar únicament en les seves mans. Si es fes-hi
d’aquesta manera, aquestes polítiques estarien en mans desiguals, depenent de la capacitat del jove de cada
territori. En realitat moltes afirmacions que identifiquen politiques de joventut amb voluntat de joves, en realitat
amaguen una certa incapacitat tècnica de desenvolupar polítiques efectives, o a vegades un fugir de les
responsabilitats d’atenció i servei als joves. D’altra banda, si a totes les politiques ciutadanes es fes-hi el mateix...
una sanitària d’atenció als toxicòmans, no l’haurien de fer toxicòmans? O, una d’atenció domiciliaria a la gent
gran... l’haurien de fer persones majors de 65 anys? O, els permisos d’obres... els haurien de decidir els
contractistes i les empreses de construcció?

Dues vies d’intervenció en les polítiques de joventut

Aquest són els propis de la condició jove i aquells complementaris (que poden variar en el temps). El primer ens
marca, més enllà de l’edat, perquè una persona és jove, i s’ha de treballar amb més cura, els segons seran
variables en funció del territori, classe social, procedència... i per tant serà diferent en cada lloc, depenent de les
circumstàncies concretes.
Els primers es poden treballar directament des d’un àmbit exclusiu de joventut, i els segons necessitaran d’una
intervenció transversal amb altres organismes, i agents socials.
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Les accions i les politiques de joventut no estan incloses en altres: ni culturals, ni educatives, ni de
lleure, ni socials...

A vegades les polítiques de joventut, i els serveis derivats d’aquestes es troben sota el control o visió d’altres:
com ara l’enfocament cultural, social, educatiu, esportiu... No és que sigui dramàtic treballar des de qualsevol
d’aquestes, però sempre i quan quedi clar que les coses referents als joves tenen la seva pròpia òptica, maneres
de fer, veure, mesurar i treballar. Això no ha de anar en detriment de les molt necessàries politiques de treball
transversals. Ben al contrari la diferenciació clarificada de cadascuna d’elles facilita el coneixement mutu i la
cooperació.

Orientació, informació, orientació, derivació, acompanyament, serveis i promoció dels joves

És la relació més directa amb els joves, i potser de les més necessàries. Orientació i informació per poder créixer
com a `persona, formar-se i trobar el camí laboral futur millor per ell, o de qualsevol temàtica que sigui del seu
interès, acompanyant-los el necessari al llarg de tot el procés.
També és fonamental oferir múltiples serveis de manera directa, i programar tota mena d’actuacions i activitats
públiques destinades a impulsar i promoure el desenvolupament del seus interessos i projectes personals i
col·lectius.

Finalitat del projecte
Aprofundir en el marc teòric actual de les politiques de joventut (necessitats, àmbits, mancances) i en la relació
entre aquestes, les entitats juvenils, les administracions públiques i les i els professionals de les polítiques de
joventut.

Difondre les Polítiques de Joventut, els Professionals i la professió les quals les fan possible arreu dels territoris
de Lleida i Camp de Tarragona, dins les Universitats i els mes joves, mostrant d'aquesta manera una possible
sortida laboral: la del treball amb i per a les i els joves.

Objectius del Curs
•

Ampliar la capacitat de visió de les entitats juvenils sobre les polítiques de joventut

•

Apropar a les entitats a la realitat de les administracions públiques i al inrevés

•

Reconeixement social dels professionals de la intervenció en el món dels joves

•

Delimitació del camp d’actuació de les polítiques de joventut
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•

Disseny i construcció de criteris, metodologies i tècniques especialitzades per a les polítiques de joventut

•

Difusió de les Polítiques de Joventut i de l’associacionisme juvenil dins de les Universitats Catalanes i les
i els seus estudiants

A qui s’adreça
•

Membres actius amb càrrecs tècnics de les entitats juvenils.

•

Membres o dirigents d’entitats juvenils o amb serveis per als joves.

•

Professionals de les polítiques de joventut

•

Alumnes universitaris interessats

•

Altres persones interessades

Altres dades d’interès
A Lleida:
-

Durada del curs: 10 hores.

-

Dates: Del 28 de març a l’11 d’abril del 2011 (dilluns i dijous)

-

Horaris docents: De 19 h a 21.00 h

-

Lloc: Centre de Recursos Juvenils La Palma (C. La Palma , 6-10. Lleida)

-

Idioma del curs: Català (excepte documents específics editats en Castellà).

-

Titulació atorgada: Certificat del CNJC, la Regidoria de Joventut i l’AcPpJ d’haver realitzat el curs (mínim
80% d’assistència).

-

Import del curs: 20€ / Descompte del 50% a estudiants universitaris, professionals de les polítiques de
joventut novells + Col•legiats COLPIS i CEESC. Gratuït per sòcies i socis AcPpJ, membres, tècnics o
tècniques d’entitats adscrites al CNJC i per a persones en situació d’atur.

-

Inscripcions: Associació Catalana de professionals de Polítiques de Joventut: info@joventut.info

-

Data límit d’inscripció: 24 de març del 2011

A Tarragona:
-

Durada del curs: 10 hores.

-

Dates: Del 31 de març al 14 d’abril del 2011 (dilluns i dijous)

-

Horaris docents: De 19 h a 21.00 h
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-

Lloc: A la sala d’actes de l’IMET (Avinguda de Ramón i Cajal, 70, Tarragona).

-

Idioma del curs: Català (excepte documents específics editats en Castellà).

-

Titulació atorgada: Certificat del CNJC, la Conselleria de Festes, Joventut, Cooperació i Centres Cívics i
l’AcPpJ d’haver realitzat el curs (mínim 80% d’assistència).

-

Import del curs: 20€ / Descompte del 50% a estudiants universitaris, professionals de les polítiques de
joventut novells + Col•legiats COLPIS i CEESC. Gratuït per sòcies i socis AcPpJ, membres, tècnics o
tècniques d’entitats adscrites al CNJC i per a persones en situació d’atur.

-

Inscripcions: per correu electrònic a l’ Associació Catalana de professionals de Polítiques de Joventut:
info@joventut.info

-

Data límit d’inscripció: 29 de març

Metodologia docent
El curs ha intentat facilitar recursos de tota mena per a l'aplicació directa de polítiques de joventut. Per tant, al
costat de la perspectiva teòrica, hi ha hagut sempre un treball pràctic i dinàmic, amb exemples reals de
programes i polítiques de joventut, amb tallers sobre projectes sectorials i amb un seguiment continuat. La
formació s’ha realitzat en 4 mòduls.

Contingut general del programa
Tot seguit presentem el programa del curs de formació proposat i treballat conjuntament amb el CNJC, la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i la Conselleria de Festes, Joventut, Cooperació i Centres Cívics
de l’Ajuntament de Tarragona:

1. ELS JOVES: ANÀLISI I INTERVENCIÓ. La joventut com a grup social. L'anàlisi sociològica i les
polítiques de joventut. Breu descripció dels joves del territori de Lleida i Tarragona.

Lleida: 04/04/11 Tarragona: 31/03/11
Professorat: Lleida/Tarragona
Joan Ramon Saura. Subdirector Territorial de Benestar Social i Família a Lleida. Professor associat de la
Universitat de Lleida.
Oriol Romaní. Professor d’Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del
Interuniversitari en Joventut i Societat.
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Màster

2. POLÍTIQUES DE JOVENTUT. Que són les polítiques de joventut?. Les administracions: les principals
actuacions adreçades als joves i el marc competencial. Polítiques afirmatives i polítiques de transició.
Exemple de models i experiències aplicades a Catalunya. El professionals de les polítiques de joventut
(perfils i atribucions). Associacionisme i polítiques de joventut. Les entitats i la seva intervenció en el món
dels joves.

Lleida: 31/03/11 Tarragona: 04/04/11
Professorat: Lleida i Tarragona
Pep Montes. Expert en Polítiques de Joventut, Expresident de l’AcPpJ

3. EXPERIÈNCIES A LLEIDA I AL CAMP DE TARRAGONA
Consell Comarcal del Segrià + Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida + Consell Comarcal de
les Garrigues + Ajuntament de Tàrrega + Servei Municipal de Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona + Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus + Zona Trac + Serveis de Joventut del
Consell Comarcal del Tarragonès.

Lleida: 07/04/11 Tarragona: 11/04/11
Professorat divers a Lleida / Tarragona

4. LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT AVUI. Pla Nacional de Joventut 2010-2020. Polítiques de joventut
dels territoris de Lleida, Tarragona i Catalunya. Polítiques europees de joventut, Plans Locals i
Comarcals de Joventut.

Lleida: 28/03/11 Tarragona: 14/04/11
Professorat: Lleida i Tarragona
Manel Ros. Tècnic a la Coordinació Territorial de Lleida de la Direcció General de Joventut.
Marta Ortoneda. Tècnica a la Coordinació Territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de la Joventut.

5. ASSOCIACIONISME I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Parlar la mateixa “llengua”. Relacions bilaterals.
Consells Municipals de participació, Consells Locals, espais d’intervenció i interlocució. Possibilitats i
recursos que ofereix l’administració.

Lleida: 11/04/11 Tarragona: 07/04/11
Professorat: Lleida i Tarragona
David Gutiérrez. Secretari del CNJC. Carles Benguerel. Secretari del CNJC i Exsecretari del CLJ de Sant
Feliu de Guíxols.
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Comunicació i difusió del projecte
Gràcies als nostres col·laboradors hem realitzat la difusió que corresponia al Curs: A les ciutats i els seus
equipaments juvenils, a les Universitats i a tot el teixit associatiu juvenil de Catalunya.

S’han fet dos díptics (digital i en paper), que a més, han servit com a suport i base informativa del Curs de les
Polítiques de Joventut Avui a Lleida i Tarragona.

La difusió sobretot s’ha fet pel contacte directe a professionals de les polítiques de joventut, tècnics o dirigents
d’entitats juvenils, a través sobretot via telèfon, e-mail amb díptic digital i correu postal amb díptic de paper. A
més hem fet difusió a través de les web de l’AcPpJ, del CNJC i de la resta de col·laboradors (Ajuntaments de
Lleida i Tarragona).

A tot el material de difusió hi ha inclòs els logotips de la Direcció General de Joventut, el Consell Nacional de la
Joventut, l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, La Regidoria de Joventut de
Lleida i L’Ajuntament de Tarragona.

Valoració final i avaluació
Alumnes i avaluació

L’AcPpJ valora molt positivament la primera edició dels Cursos Les Polítiques de Joventut a Barcelona. Les / Els
74 alumnes inscrits (26 a Lleida i 48 a Tarragona) demostren que la idea d’organitzar els cursos a les dues
ciutats ha estat un èxit rotund. La participació a Tarragona ha superat de llarg les expectatives inicials amb 48
alumnes inscrits. En gran mesura és el resultat de la gran col·laboració rebuda per part de la Universitat Rovira i
Virgili que ha fet difusió del Curs des del primer dia que es va fer pública la seva realització (17 alumnes
estudiants inscrits). També cal tenir en compte els pocs tècnics o membres d’entitats juvenils inscrits tan a Lleida
com a Tarragona (4), fet que demostra sobretot, l’escassetat de persones que treballen en una organització o
entitat juvenil en aquests dos territoris. A destacar també els 32 alumnes inscrits (13 a Lleida i 19 a Tarragona)
que s’han interessat pel Curs i en conseqüència, per les polítiques de joventut. I per últim i per sexes, als Cursos
s’han inscrit més dones (60, un 81%) que homes (14, un 19%).
Tot seguit us presentem els alumnes inscrits i d’on provenen (professionals de joventut, entitats juvenils,
estudiants, altres interessats).
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Alumnes Professionals o Polítics de les Polítiques de Joventut Lleida (12)

Elena Aranda Dolcet - Cap U.T. Associacionisme i Participació Juvenil Lleida
Noemí Cierco Moncalvillo - Tècnica de joventut Aj.de Lleida
Víctor Saló - Tècnic territorial - Coordinació Lleida
Montse Dolcet Falguera - Tècnica de joventut Aj.de Lleida
Anna Gómez Barbero - Servei de Joventut CCUrgell
Manel Gassó - Servei de Joventut CCUrgell
Mariana Pedrozo - Treballa a la Palma com a Dinamitzadora de Lleure
Roger Òdena - Servei Comarcal de Joventut Garrigues
Laia Miró Gasull - Servei Comarcal de Joventut Garrigues
Anna Puig Treballa al Punt Jove de Tàrrega
Dolors Ballespí - Regidora Ajuntament Montoliu de Lleida
Maria Domènech Nadal - Tècnica compartida del projecte NRTLL'T
Glòria Mor- Tècnica de la Coord.Terr.Joventut. Lleida
Gemma Domingo - Cap d'unitat Tècnica d'Informació Juvenil de l'Ajuntament de Lleida
Emilia Corona - Cap de Secció de Joventut de l'Ajuntament de Lleida
Marta Peiró - Tèc. Joventut C.C Garrigues
David Lesan Esqué - Tèc. Joventut C.C Segrià
Manel Ros Biosca - Tèc. Joventut. Dir.Joventut Lleida

Alumnes Professionals o Polítics de les Polítiques de Joventut Tarragona (9)

Georgina Lopez Felix - Tècnica de joventut de Tarragona
Sandra Calvet - Treballa al Departament de Joventut de Tarragona
Olga Virgili Martorell - Treballa al Departament de Joventut de Tarragona
Josefa Miravet Alvaro- Treballa al Departament de Joventut de Tarragona
Maria Luisa Arana - Treballa a l'Ajuntament de TGN com a dinamitzadora jove
Núria Boronat- Dinamització Juvenil al Departament de Joventut de Tarragona
Iban Alcaraz Corbella - Tècnic de Joventut de Calafell
Merche Carod Ceperuelo - Coordinadora de l'Oficina Jove del Tarragonès
Juanjo Medina - Informador Juvenil de Roda de Barà

Alumnes membres o tècnics d’associacions juvenils a Lleida i Tarragona (4)

Gerard Sala - Tècnic Territorial de Ponent Escoltes Catalans
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Marta Martínez Alemany - Secretària Tècnica dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) Demarcació
Tarragona
Isaac Fernández Pardo - Membre de Creu Roja Joventut Catalunya a Tarragona
Marta Martínez Alemany - Demarcació de Tarragona Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

Alumnes estudiants Tarragona (17)

Alicia Alonso Carrera - Estudiant Grau d'Educació Social
Marta Pons Moncada - Estudiant de la UNED
Nieves Gómez - Estudiant de Treball Social
Carme Panadès Mundi - Estudiant del Màster Joventut i Societat
Marta Agüera Fortuny - Estudiant
Marina Chiveli Sanz - Estudiant
Gloria Riba Gil 73092176-Q - Estudiant
Marc Sampé Compte - Màster en Formació de Professionals de la Formació
Anna Montero - Estudiant
Miquel Sabaté Costa - Estudiant
Montserrat Medina - Estudiant
Esther Maderuelo Breva - Màster en Comunicació
Olga F M - Estudiant en Psicologia
Maria Verdià Prades – Estudiant
Pere Gort - Estudiant
Montserrat Brull - Estudiant
Magdalena Olivé – Estudiant

Altres alumnes interessades / interessats Lleida (13)

Jenny Chiquero Martínez - Educadora Social
Jana Rué Glutting
Mª Lourdes Tecchia Sotelo
Eva Munté - Tècnica en Educació Infantil
Marta Biela Abad - Aturada
Raquel Piqué Esteban
Sergi Simó Mir - Aturat
Maria Montserrat Goixart Fernando - Aturada
Lluc Flotats
Alexandra Cardona
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Maria Teresa Sotelo
Laura Navarro Calderón - Aturada

Altres alumnes interessades / interessats Tarragona (19)

Alejandro López
Esther Gine – Aturada
Susanna Mayans - Aturada
Míriam Vallverdu López - Aturada
Concepció Ortuño Barrera - Tècnica al Servei Municipal d'Ocupació.
Marta Giné - Aturada
Anna Soriano - Estudiant i col·legiada COLPIS
Núria Pérez Arche
Rosa Arbonès Escauriaza - Col·legiada al COLPIS
Laura A. Rojas Pinillos - Col·legiada al COLPIS
Agatha Abelló Sanz – Aturada
Laia Guirado – Aturada
Marina Alcaina Olive - Aturada
Verònica Cañadas Santos - A l'atur
Andrea Suñé López - Técnica del PDC de Torreforta i Riu Clar
Sandra Martínez Sánchez - Agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
Nuria Casado - Aturada
Carme López
Neus Bosch - Integradora Social. Actualment treballa en el Programa

Global d'atenció a la Gent Gran de

l'Ajuntament de Tarragona

L’avaluació dels Cursos per part dels alumnes

Desprès dels cursos a Lleida i Tarragona, l’AcPpJ va enviar per correu electrònic als alumnes un qüestionari online per avaluar la difusió i comunicació, l’organització, l’interès i la utilitat i els docents. Us fem un resum dels
resultats tenint en compte la participació d’un 85% dels alumnes de Lleida i un 48% dels de Tarragona.

A Lleida, la meitat dels alumnes valorava amb un notable la organització i un 4’5% amb un excel·lent. El 27’3%
no mostrava cap queixa i un 18’2% creu que es pot millorar. Pel que fa als horaris del Curs, la gran majoria (85%)
els hi ha semblat que eren els més adequats, i el 15% restant, que es podrien millorar. Pel que fa a la difusió del
Curs i la comunicació durant la seva celebració, el 40,9% li va posar un notable com a nota. Un 22’7% un
excel·lent i un altre 22’7% un suficient. El 13’6% restant, opinava que faltava més difusió o bé, que es podia
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millorar. I per últim, el 45’5% ha considerat el material docent ofert durant el curs útil, el 31’8% l’aprova amb bona
nota i la resta, el 22’7%, que es podria millorar. Pel que fa a la valoració dels docents:
•

Manel Ros amb la sessió “Les Polítiques de Joventut Avui” (Insuficient, 5% - Suficient, 5% - Bé, 20% Notable, 50% - Excel·lent, 20%)

•

Pep Montes amb la sessió "Les Polítiques de Joventut" (Suficient, 10% - Bé, 25% - Notable, 40% Excel•lent, 25%)

•

Joan Ramón Saura amb la sessió "Els Joves, Anàlisi i Intervenció" (No hi van assistir, 10% - Suficient,
10% - Bé, 35% - Notable, 35% - Excel•lent, 10%)

•

Les Experiències a Terres de Lleida: Consell Comarcal del Segrià + Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lleida + Consell Comarcal de les Garrigues + Ajuntament de Tàrrega (No hi van assistir,
10% - Bé, 25% - Notable, 45% - Excel•lent, 20%)

•

El CNJC i el Consell local de la Joventut de Lleida amb la sessió: “Associacionisme i Administració
Pública (No hi van assistir, 15% - Suficient, 15% - Bé, 30% - Notable, 30% - Excel•lent, 10%)

A Tarragona, un 47’8% dels alumnes valorava amb un notable la organització i un 21’7% amb un excel·lent,
mentre un 13% creu que es pot millorar i un altre 17’4% no va mostrar cap queixa. Pel que fa als horaris del
Curs, la gran majoria (96%) els hi va semblar que estaven el més adequats possible i només un/a alumne va
considerar que eren poc adequats. La majoria dels/les alumnes va considerar útil (52’2%) o imprescindible
(43’5%) el material docent ofert durant el Curs i un/a alumne creu que es pot millorar. Pel que fa a la difusió del
Curs i la comunicació durant la seva celebració, el 60% li va posar una bona nota, el 26%, un suficient i un 14%
pensa que es podia millorar. Pel que fa a la valoració dels docents:
•

Marta Ortoneda amb la sessió “Les Polítiques de Joventut Avui” (No hi van assistir, 13% - Insuficient,
4’3% - Suficient, 4’3% - Bé, 8’7% - Notable, 30’4% - Excel•lent, 39’1%).

•

Pep Montes amb la sessió "Les Polítiques de Joventut" (No hi van assistir, 4’3% - Suficient, 8’7% - Bé,
21’7% - Notable, 26’1% - Excel•lent, 39’1%)

•

Oriol Romaní amb la sessió "Els Joves, Anàlisi i Intervenció" (No hi van assistir, 8’7% - Insuficient, 13% Suficient, 26’1% - Bé, 26’1% - Notable, 17’1% - Excel•lent, 8’7%).
Alguns alumnes van apuntar que la seva sessió fou massa teòrica.

•

Experiències al Camp de Tarragona: Servei Municipal de Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona + Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus + Zona Trac + Serveis de Joventut del
Consell Comarcal del Tarragonès (No hi van assistir, 17’4% - Insuficient, 4’3% - Suficient, 4’3% - Bé,
21’7% - Notable, 43’5% - Excel•lent, 8’7%).
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•

El CNJC amb la sessió: “Associacionisme i Administració Pública (No hi van assistir, 8’7% - Insuficient,
4’3% - Suficient, 17’4% - Bé, 30’4% - Notable, 26’1% - Excel•lent, 13%). Alguns alumnes esperaven
explicacions sobre aspectes tècnics i administratius de les associacions juvenils: tràmits, ajudes...

L’avaluació dels Cursos per part de l’AcPpJ

Com hem vist en l’anterior punt, en general els alumnes valoren positivament els dos cursos. Des de l’AcPpJ
valorem l’acollida que han tingut les sessions especials on es mostraven experiències reals i autèntiques del
territori explicades pels seus coordinadors, pels mateixos professionals de les polítiques de joventut. Altres
continguts, juntament amb aspectes organitzatius creiem que es poden millorar de cara a una propera edició,
com per exemple a Lleida, ens toca reforçar la relació amb la Universitat o a Tarragona, amb les i els
professionals de les polítiques de joventut del territori. Pel que fa als horaris creiem que són els més adequats
(així també ho han confirmat els alumnes). En definitiva i acord a l’opinió general dels alumnes, també
considerem útil els Cursos. I anem més enllà, creiem que també és clau, per i tal com hem observat, el sCursos
han servit alhora com a punt de trobada per als tècnics i altres professionals de les Polítiques de Joventut i ens
han fet pensar en un altre plantejament dels cursos per a properes edicions a on s’adapti un curs introductori (per
a nous professionals de joventut, interessats i universitaris) amb una trobada formativa per a professionals de
joventut.
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Al•legacions de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut a
l’Avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de
promoció de l’activitat econòmica, en allò que afecta a la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre,
del Departament de la Presidència, de polítiques de joventut .
Desprès de revisar l’Avantprojecte de Llei, des de l’AcPpJ creiem que aquests canvis que planteja respecte a la
Llei esmentada a l’encapçalament devaluen considerablement la qualitat de les Polítiques de Joventut per
diversos motius:

•

Els canvis en l’article 143 (pàg. 57 -58): la voluntat de reconvertir els reglaments en censos, implica la

impossibilitat de poder intervenir des de la legislació en la planificació dels serveis i equipaments juvenils que es
puguin fer en el territori. Es considera que la desaparició de la obligatorietat d’un reglament comú i de qualitat,
per a tots els serveis i equipaments juvenils, perjudica al conjunt dels joves catalans.

•

A l’article 144 es suprimeix l’apartat 3 de l’article 27 de la Llei de Polítiques de Joventut. S’elimina el

Mapa General d’Instruments d’execució que és l’instrument per mitjà del qual es concreta el desplegament
territorial del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, els serveis i equipaments juvenils. El fet que,
conseqüentment, s’hagi d’aprovar el Pla per acord de govern, és un pas enrere i alenteix l’aposta de país per les
Polítiques de Joventut.

•

Un altre canvi que provoca una disminució en la qualitat, és el que presenta l’article 145. Es suprimeix la

necessitat de fer una normativa i complir uns requisits per a denominar-se “equipament juvenil”. Es considera que
aquesta laxitud permetrà que espais precaris rebin la denominació d’equipament juvenil sense tenir en compte
uns mínims de qualitat en les instal•lacions i els serveis que s’ofereixen als joves.

•

En aquest sentit, l’article 146 retoca dos articles que anul•len l’obligatorietat de fer un registre de qualitat

de serveis i equipaments. Hi haurà un Cens que només ajudarà a saber les mancances i fer-ne un tractament
estadístic. A més, els serveis i equipaments juvenils ja no es regularan per llei, sinó per una ordre del Conseller.

•

L’article 147 només repta el Govern de la Generalitat a promoure la creació i la consolidació

d’equipaments i serveis, però no s’obliga a donar suport tècnic i/o econòmic.

•

Per últim, l’article 149, el que deroga les disposicions transitòries 5a, 6a i 7a, es considera que eximeix al

govern del compromís que havia assumit respecte a l’aplicació de la Llei. Es destaca especialment que deixa en
estat inert el reglament de la Xarxa nacional d'emancipació juvenil.
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Les polítiques de joventut foren, fins a l’aprovació de la Llei de Politiques de Joventut l’octubre de 2010, la única
competència exclusiva de la Generalitat prevista a l’Estatut de 1979 no regulada. Durant més de 30 anys, per
tant, les polítiques de joventut s’han desenvolupat a Catalunya sense una pauta comunament acceptada, sota el
lliure determini dels governants que en cada moment han estat responsables de les administracions. Entre
moltes altres dificultats, aquesta situació ha portat a les polítiques de joventut a un desplegament desigual i
desequilibrat al conjunt del territori, amb criteris diversos i tot sovint contradictoris, amb la construcció i habilitació
d’infraestructures de forma desordenada, amb nivells de qualitat majoritàriament deficients tant pel que fa al seu
equipament com al contingut dels seus serveis. Tot i que la llei aprovada l’octubre de l’any passat era només de
mínims i fa necessari un llarg recorregut per al seu desplegament posterior, va incloure disposicions i mesures
que permetien dissenyar un sistema de serveis i recursos ordenat, tipificant criteris per garantir mínims de
qualitat. Aquestes disposicions són, justament, les que es retiren en virtut del nou Avantprojecte de Llei.

Si s’aproven les modificacions de la Llei de Polítiques de Joventut previstes en el nou Avantprojecte de Llei,
quedarà en la mà del responsable polític que hi hagi en cada moment a l’administració autonòmica i a totes les
administracions locals la definició de criteris, continguts i dimensió dels serveis i recursos adreçats als joves.
Aquesta ha sigut, justament, la situació que durant més de trenta anys ha condemnat les polítiques de joventut a
Catalunya a una situació de desordre, desequilibri, ineficàcia i malbaratament de recursos públics.

Els joves, motor de canvi i desenvolupament de la nostra societat, i ara greument perjudicats pel context de crisi
econòmica i pel gran increment de la taxa d’atur, necessiten de forma imperiosa una disposició legal que
garanteixi serveis i recursos en quantitat suficient, amb garantia de qualitat i gestionats amb criteris
específicament pensats per a la seva realitat i característiques concretes.

Per tot plegat, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) sol•licita que es
retirin de l’Avantprojecte totes les modificacions previstes a la Llei de les Polítiques de Joventut. Igualment,
l’AcPpJ sol•licita que el Govern apliqui la Llei de Polítiques de Joventut d’acord amb el seu redactat actual i amb
totes les garanties.

Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut en relació a la Modificació de la Llei 33/2010,
de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut

16 de juny

El Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
donen suport a aquest manifest.
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Carta de queixa de l'AcPpJ del tracte rebut al Parlament de Catalunya. A l'atenció de la
Presidenta del Parlament de Catalunya.
Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament de Catalunya,

Amb la present li volem fer avinent la més enèrgica queixa de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (AcPpJ) pel lamentable procés que s’ha seguit amb la gestió de la compareixença de la
nostra organització a la Comissió Parlamentària d’Afers Institucionals, en la qual es tracta el Projecte de llei de
simplificació i millora de la regulació, que inclou la modificació de la Llei Catalana de Polítiques de Joventut,
aprovada el setembre de 2010.

L’AcPpJ va presentar al·legacions a l’esmentat projecte de llei i, en conseqüència, va ser proposada la seva
compareixença en la comissió pertinent. Per raons que desconeixem i que ningú no ens ha explicat de manera
satisfactòria, alguns grups parlamentaris representats en la comissió van votar desfavorablement a la nostra
compareixença. Aquesta decisió, tot i que òbviament no la compartim ni l’entenem, és legítima si, a criteri dels
grups parlamentaris, es considera que les nostres aportacions no són prou rellevants com per ser tingudes en
compte en comissió parlamentària. Però es dona el cas que, en paral·lel, es va proposar la nostra compareixença
a la Comissió Parlamentària d’Empresa i Ocupació, en la qual es tracta el Projecte de llei de promoció de
l'activitat econòmica. Tots els grups parlamentaris van votar a favor d’aquesta compareixença, tot i que les
al·legacions que va realitzar l’AcPpJ no tenen res a veure amb aquesta llei, que en cap cas afecta al nostre àmbit
d’actuació professional.

Fins el dimarts, 13 de setembre, no vam tenir la més mínima explicació de les raons d’aquesta insòlita decisió. El
grup parlamentari del Partit Popular ens ha fet avinent que tot plegat es deu a un error seu, en proposar-nos per
a una comissió equivocada. Però tot i lamentar aquest error, en cap cas podem limitar l’abast de la nostra queixa
a l’actuació d’aquest grup polític.

Cap grup parlamentari no s’ha adonat de la incongruència i despropòsit de la situació fins que nosaltres no ens
n’hem queixat. Primer han votat en contra de la compareixença dels professionals de les polítiques de joventut
en la Comissió Parlamentària que debatia sobre la Llei de Polítiques de Joventut, i després han votat a favor de
fer-nos comparèixer en una altra Comissió Parlamentària absolutament aliena al nostre àmbit d’actuació. Tot
indica que, de fet, no hi ha hagut confusió sinó, simplement, total i absolut desconeixement del contingut de la llei
a debatre en allò que afecta a les polítiques de joventut i, per descomptat, total i absolut desconeixement de les
al·legacions que en el seu moment va presentar la nostra organització.
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Com vostè pot imaginar, ens hem negat a comparèixer davant d’una Comissió Parlamentària a la qual poca cosa
útil podíem nosaltres aportar. No tenim temps per perdre, i tampoc no volem fer perdre temps als diputats
membres de la Comissió Parlamentària d’Empresa i Ocupació.

De tot plegat, en tot cas, deduïm un desinterès i menyspreu per l’àmbit de les polítiques de joventut que fa de
molt mal justificar. Ni el més benèvol dels judicis salvaria l’actuació de tots els grups parlamentaris implicats.

Malgrat això, i fent valer novament el pes del llarg recorregut de la nostra associació en la defensa de les
polítiques de joventut, seguirem treballant per aquest àmbit de la gestió pública, tan ben valorat en els discursos
oficials i en les campanyes electorals, i tan menystingut en la gestió quotidiana de les nostres institucions.
Lamentem molt comprovar que a aquestes institucions hi hem d’afegir el Parlament de Catalunya.

No volíem deixar passar aquest desagradable incident sense fer-li avinent, a vostè, i als membres de la Mesa del
Parlament de Catalunya, la nostra estupefacció i indignació. Tot i així, seguim a la seva disposició i a la de totes
les institucions del país que hi tinguin interès, per aportar el nostre esforç i dedicació a qualsevol idea o projecte
que estigui en la nostra mà i jugui a favor de les polítiques de joventut.

Atentament,

La Junta Directiva de l’AcPpJ

Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
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Alcalde de Lliçà de Vall
Ajuntament de Lliçà de Vall
Plaça de la Vila, s/n - 08185
Lliçà de Vall

Benvolgut Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura

Tenim el plaer d'adreçar-nos a vostè com a Junta Directiva de l'Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (AcPpJ), una organització professional amb cinc anys de vida que va néixer amb la
voluntat de defensar i promoure el reconeixement social i legal dels treballadors del nostre sector i d'impulsar i
desenvolupar les polítiques de joventut al nostre país.

El motiu de la carta és comunicar-li la nostra disconformitat amb el procés de selecció iniciat per l’Ajuntament de
Lliçà de Vall arrel de la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador/a juvenil, en règim de personal laboral,
dins de l’organització municipal feta pública el passat 18 de gener de 2011, en la qual s’hi especifica el requisit de
que els/les interessats/des en participar en aquest procés selectiu hauran d'estar en possessió del títol de
graduat en educació secundària obligatòria (graduat escolar), tècnic auxiliar (formació professional de primer
grau) o equivalent.

L’AcPpJ considera que aquesta condició mínima rebaixa d’una manera absolutament inadequada la qualificació
necessària per exercir les tasques i funcions que s’especifiquen a la mateixa convocatòria i les pròpies d’un
treballador de les polítiques de joventut. La Llei Catalana de Polítiques de Joventut aprovada el 22 de setembre
de l’any 2010 dedica un capítol als Professionals i Instruments d’execució de les Polítiques de Joventut.
Concretament l’article 32 deixa constància de la importància d’aquests professionals i de que les administacions
respectives vetllin per la seva formació.

No tan sols és un posicionament de l’AcPpJ sino que també forma part d’un ampli consens, compartit de forma
general per tots els agents que intervenen d’una forma o altra en les polítiques de joventut, el fet que és
imprescindible comptar amb formació universitària o de graus superiors d’educació secundària, per complir amb
correcció les funcions tècniques pròpies del nostre sector.

Considerem que és la nostra obligació irrenunciable fer-li saber que la convocatòria que l’Ajuntament de Lliçà de
Vall ha fet pública afecta greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida pública
catalana des de fa més de trenta anys i podria propiciar l’accés a una plaça de treball a un treballador sense la
mínima qualificació necessària per assumir les tasques i funcions previstes i amb el risc evident, per tant, que el
servei ofert pateixi una greu minva de qualitat.

48

Entenem, que la qualificació mínima que caldria exigir per a aquesta plaça és la de qualsevol dels graus
superiors d’educació secundària (Batxillerat, Cicles Formatiu Mitjà o Superior) i equiparar també les condicions
laborals i salarials a aquesta qualificació, amb el ben entès que des de l’AcPpJ apostem per una qualificació
universitària en les places que han de desenvolupar funcions tècniques en l’administració.

Esperem que l’Ajuntament de Lliçà de Vall pugui reconsiderar aquesta convocatòria i que millori en breu la
qualificació exigida i el nivell de les places ofertades.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació complementària que precisi. Rebeu la més
cordial salutació,

Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Barcelona, 4 de març de 2011
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Foto de la sessió del Curs Associacvionisme i administració pública. Duta a terme pel CNJC.
“Curs Les Polítiques de Joventut Avui a Lleida”

Foto de la sessió del Curs Les Polítiques de Joventut. Duta a terme per Josep Montes,
Expert en Polítiques de Joventut. “Curs Les Polítiques de Joventut Avui a Tarragona”
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VII Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ. 9 d’abril de 2011 a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona.
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Manel Turon (soci de l’AcPpJ), Roger Montañola (portaveu C.I.U), Carles Viñas (Vicepresident de l’AcPpJ)
i Pep Guasch (tècnic de l’AcPpJ). Reunió al Parlament.

Pep Guasch (Tècnic de l’AcPpJ), Rafael López i Manuel Cortés (Tresorer de l’AcPpJ). Reunió al Parlament.
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