
 
 

 

ACTA DE LA XV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE l’AcPpJ 2019 

 

Data: 16 de març de 2019 

Lloc: Espai Jove la Fontana 

Hora: a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona. 

 

Socis i sòcies assistents 

Marta Montserrat, Helena Guiu, David Nàcher, Jordi-Lluís Casals, Erica Busto, Santi Caño, 

Carles Cunill, Maika Farriols, Pep Montes, Uri Nicolau (tècnic) 

 

Vots online  

Maria Teresa Clotet, Montserrat Clotet Masana, Joan Gelabert i Àvila, Manel Gassó i Quixal 

 

 

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària:  

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l'AGO de l'AcPpJ del 2018.  

2. Explicació i aprovació de l'Informe de gestió i del balanç econòmic del 2018.  

3. Presentació i aprovació de les Candidatures de socis i sòcies a la nova Junta.  

4. Presentació del Pla de Treball del 2019.  

5. Explicació i aprovació de Pressupost 2019.  

6. Torn obert de paraules  

 

 

Resum dels acords presos 

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l'AGO de l'AcPpJ del 2018.  

 

S’aprova per unanimitat i sense esmenes (1 abstenció en la votació on-line). 

2. Explicació i aprovació de l'Informe de gestió i del balanç econòmic del 2018.  

 

El Santi fa un resum de l’acció associativa durant l’any 2018. Destaca alguns punts de projectes 

que s’han tirat endavant, com el de bones pràctiques, el cens i el treball per l’elaboració del 

nou reglament de la XNEJ. Canvi tècnic del Pep. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informe de gestió – Projectes 2018 

  

• Cens de professionals. L’Helena resumeix el procés d’elaboració del cens. De cara al 

2019 ens plantegem fer algun tipus de col·laboració amb la DGJ per tal de poder 

arribar a més professionals.  

• Bones Pràctiques. Durant el 2018 va haver una certa parada tècnica que volem 

reprendre el 2019 

• Nou Reglament XNEJ. Santi explica el procés d’elaboració del nou reglament de la 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Explica el “procés” participatiu. Destaca dos 

grans canvis: 40% d’hores de treball intern i categorització de les tasques. Com a AcPpJ 

hem fet dues trobades birreres i algunes juntes per discutir el nostre posicionament. El 

vam traslladar en una primera reunió a finals d’agost i una altra a principis de març. A 

la reunió de març ens van comprar la majoria de propostes i ens faran retorn de les 

que entrin i les que no vam. Vam criticar la participació durant el procés i ens 

responien que des del 2009 ja s’havia treballat el tema.  

• Comunicació. Helena fa repàs de les dades d’impacte comunicatiu a xarxes socials i al 

web i butlletí de l’associació. 

• Marta explica serveis que ofereix l’associació. 

• Santi explica defensa. Fa èmfasi en la desaparició de la figura de les impulsores. 

Valorem la facilitat de la generalitat per accedir a reunir-nos amb el SOC (Quiroga). 

Nova figura de referents d’ocupació juvenil. N’hi ha algunes menys, ja que utilitzen 

criteris de conflictivitat i se centren en alguns espais més que en altres.  

• Formació: Marta MIJS parada tècnica 2018 per les baixes inscripcions. Vam anar a una 

reunió durant el 2018 a dir que era complicat degut a la difícil participació, el preu... el 

MIJS ha continuat fent-se aquest 2018-19... Debatem sobre formació, com ha de ser la 

més adequada per la tasca dels i les professionals.  

• Col·laboracions: Erica explica la trobada estatal de professionals de joventut, en la que 

se’ns va convidar a participar des d’un principi. 

S’aprova per consens l’informe de gestió. 

 

Balanç econòmic  2018 

 

El Santi explica el document de resum del balanç econòmic que ja estava penjat al web. També 

critica la política de lloguer d’espais a Fontana, ja que se’ns cobraper l’ús de la sala per a fer 

l’assemblea. S’aprova el balanç econòmic del 2018 per consens. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Presentació i aprovació de les Candidatures de socis i sòcies a la nova Junta.  

Es presenten el Jordi i el David. Helena fa èmfasi en què ara la junta seran quatre però la 

intenció és obrir la junta al territori, per la qual cosa es faria una AGE a la tardor quan hi 

hagués les candidatures escollides. S’aprova la candidatura de la nova junta per consens.  

 

Expliquen els càrrecs que han escollit com a nova junta: Erica presidenta, Helena vice-

presidenta, David tresorer, Jordi secretari. 

4. Presentació del Pla de Treball del 2019.  

Erica presenta pla de treball. S’aprova per consens.  

 

L’Helena explica que la junta no té un posicionament clar respecte com ha de ser la 

participació de l’associació dins un marc estatal de professionals de joventut. Santi explica que 

no sabia com evolucionaria aquest tema... 

 

Una entitat ha de tenir l’objectiu de créixer i allà a València es veu una APJCV estan molt forts 

en aquest tema i s’ha de potenciar les ganes que tenen de transformar. Hauríem d’ajudar a 

altres professionals de comunitats que no tenen prou força per tirar endavant projectes. 

Envegen la capacitat d’incidència política de Catalunya o la força actual de València.  

 

Veient aquesta realitat val la pena acompanyar aquest espai. Interlocució política a nivell 

estatal, autonòmic i municipal. Aquí hauríem d’escoltar-ho, ja que podríem traslladar aquest 

tema de cara a les eleccions municipals, que l’AcPpJ no tenim un treball fet. Podríem convidar 

a València de cara a las següent assemblea. 

 

Interessa treballar a nivell estatal per: polítiques de joventut i polítiques laborals. Es va acabar 

la trobada creant un grup de contactes de gent que s’hi volia implicar. Existeix la Idea 

d’avançar cap a la creació d’una coordinadora.  

 

Erica conclou: Ho hem parlat a l’AGO i entrarem a participar-hi i potenciar aquest espai de 

coordinació. 

5. Explicació i aprovació de Pressupost 2019.  

S’aprova per unanimitat. El Nàcher destaca que es vol fer marxandatge, més desplaçaments, 

maquetació cens professionals... 

6. Torn obert de paraules  

Helena: 6 Abril se celebren els 10 anys de l’EJ la Fontana 

Santi: CIAJ ha fet obres i podem passar a visitar-lo. La propera assemblea ens conviden al CIAJ. 

Pep: fa reflexió sobre la participació a les assemblees, que troba a faltar més gent i cares noves 

i que entre tots i totes hem de treballar-nos-ho. 


