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Parlaré des de dues perspectives:
-Com a professional no exercent interessat en les polítiques de joventut
-Com a gerent de l’Acellec

Polítiques de joventut
1. Els professionals de les polítiques de joventut tenen l’animació
sociocultural com a model bàsic d’intervenció. Tot i que han de
desenvolupar altres coneixements i competències no
necessàriament vinculats a l’animació sociocultural, no es concep
intervenció en matèria de joventut sense prendre com a element
desencadenant les tècniques i metodologies pròpies d’aquest àmbit.

2. Tot i que l’animació sociocultural és en l’origen de l’actual concepció
de les polítiques de joventut, durant els darrers anys s’ha tendit a
menystenir la figura de l’animador com a eix articulador de les seves
actuacions principals. El fenòmen s’explica per diverses raons
(tendència a basar les polítiques de joventut en serveis físics
desvinculats del territori, externalització de serveis sense criteri,
tancament de programes de proximitat a causa de restriccions
econòmiques, devaluació dels continguts formatius necessaris per a
un animador….)

3. Cal reivindicar l’animació sociocultural com a metodologia bàsica de
treball en tota política de joventut; cal promoure la figura de
l’animador com a executor central dels programes de joventut; cal
crear, consolidar i fer crèixer els equips de professionals que
treballen en politiques de joventut des de la proximitat explícita i,
per tant, amb animadors socioculturals; cal reforçar la formació dels
animadors.



Acellec

1. Les empreses associades a l’Acellec es divideixen en tres
subsectors: educació, colònies i sociocultural. Per a les empreses
d’aquest tercer subsector, la animació sociocultural és, entre
d’altres perfils professionals, un dels àmbits laborals centrals per al
desenvolupament dels seus serveis.

2. L’actuació de l’Acellec com a associació patronal persegueix dos
objectius plenament coincidents amb el col·lectiu professional dels
animadors socioculturals: la professionalització del sector i la
promoció de la qualitat en els seus serveis. Professionalització,
perquè són abundants i freqüents les ofertes d’organitzacions
(empreses o associacions) que presten serveis sense cap tipus de
qualificació, menystenint els continguts i tècniques propis de la
sociocultura. Això porta a precaritzar el treball dels professionals i
aboca a les empreses a rebaixar criteris tècnics per competir.
Qualitat, perquè el rigor tècnic és l’únic element que garanteix que
els serveis prestats són realment socioculturals en un entorn
d’externalització que tendeix llastimosament a la subasta.

3. Tant per promoure la professionalització com la qualitat, l’Acellec
posa l’accent de manera determinant en la formació dels
professionals que treballen en les empreses associades i, en
general, en el conjunt del sector. Per això des de principis de 2013
està desplegant un catàleg formatiu a través de la seva Escola EFA
que inclou l’animació sociocultural com a element singularitzador.

Propostes de col·laboració

1. Tant els professionals com les empreses estan interessats en
garantir la qualitat de les bases dels concursos públics per a la
prestació de serveis per tal que es valorin els continguts i els criteris
tècnics (qualitat) per damunt del preu. Es pot, per tant, treballar
junts per exigir millores en les bases del concursos.

2. Elaborar propostes formatives conjuntes, que conjuguin el
coneixement pràctic i tècnic amb les necessitats corporatives de les
organitzacions que contracten els professionals.

3. Afavorir l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques, que tant
aviat poden incloure projectes gestionats des del món associatiu,
com des del món empresarial, com des de les institucions públiques.




