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I. Evolució del col·lectiu juvenil davant la sortida de la crisi. La joventut 

atrapada en un model d’ocupació precària. La joventut afectada per 

la COVID-19. 

 

La precarietat s’ha convertit en el factor determinant de les relacions laborals per a les 

persones joves a l’actualitat, una precarietat que venia instal·lada des dels anys 80 i que, 

amb la crisi econòmica del 2008, acaba afectant de forma desagregada a tot el mercat de 

treball i s’instal·la com una condició “inherent” per a les persones joves.  

 

La joventut comença a remuntar la seva situació després de la crisi. La taxa d’activitat que 

havia caigut gairebé 15 punts, degut en gran part a la frustració de no trobar feina o 

només feines precàries i reciclar-se o estudiar, comença a augmentar amb força de 

manera sostinguda fins a situar-se al 58,9%. Això es degut a que hi ha una disminució de la 

taxa d’atur, tot i que aquesta continua sent molt més elevada que l’atur dels majors de 29 

anys. També al creixement de l’ocupació juvenil amb un 44,9% de joves treballant. El 

sector serveis és qui lidera aquesta creació d’ocupació juvenil, passant de representar el 

64,2% dels llocs de treball dels i les joves a representar el 83,1%.  

Del 2017 al 2019 hem pogut observar millores paulatines en la situació genèrica dels joves, 

però tot i així, en cap moment han aconseguit arribar al nivell de vida i condicions que 

gaudien abans de la crisi financera. La població jove és coneguda com una de les 

generacions més formades i que per tant, hauria d’ocupar els llocs de feina més qualificats, 

però en aquest país aquesta situació es tot el contrari.  

Ens trobem, cada vegada de forma més accentuada, una entrada tardana al mercat de 

treball. Dins el mercat laboral existeix una gran sobrequalificació, i és que, tot i que la 

joventut tingui un nivell d’estudis superior molt elevat, les feines que ocupen són aquelles 

de baixa qualificació i precàries. Com hem mencionat, els i les joves, majoritàriament 

treballen al sector serveis, en la restauració i el comerç, feines amb poc valor afegit, amb 

una alta parcialitat i sobretot, temporalitat.  

La inserció laboral juvenil és fa en unes condicions força limitades i precàries, 



característiques que influeixen en la vida i autonomia dels i les joves. Cal destacar la 

temporalitat que pateixen, ja que la meitat dels contractes signats per joves són temporals i 

la seva durada és molt diversa, però preocupa l’augment d’aquells de durada irrisòria, com 

pot ser d’un mes, setmanes o dies. Durant aquest període de temps, la temporalitat de la 

joventut oscil·la entre el 50% i això, els hi comporta conseqüències directes i indirectes.  

El fet de no tenir feines estables, fa que les cotitzacions a la seguretat social siguin 

intermitents i baixes, i alhora de veure’s obligats a demanar una prestació o ajut públic, són 

molt pocs els i les que reuneixen els requisits i poden accedir-hi. La mitja de la taxa de 

cobertura, és a dir, d’aquelles joves que han rebut algun tipus de prestació, és del 10%. 

Només deu de cada cent joves cobra algun ajut quan es troben en situació de vulnerabilitat. 

El fet de seguir computant les prestacions des de la consideració de nuclis familiars acaba 

generant borses de pobresa intrafamiliars, impedint la independència econòmica de la gent 

jove. A banda, el mantra sobre les pensions ha calat en la joventut. Les cotitzacions irrisòries 

i les feines tan fluctuoses han fet creure als més joves que mai tindran una pensió, fet que 

pot traduir-se en un desencant amb el sistema de benestar que coneixem.    

Quan parlem d’inserció laboral juvenil, també cal tenir en compte com es gestiona el 

traspàs del món acadèmic al món laboral. Durant aquest context ha estat del tot 

preocupant fer seguiment del tipus de les contractacions més utilitzades per aquesta 

transició. Hi ha hagut una davallada de contractacions en pràctiques i de formació i 

aprenentatge. El que més s’utilitza entre el món acadèmic i el laboral són els convenis de 

pràctiques, els quals són acords entre les universitats i les empreses. Aquesta fórmula deixa 

desprotegits als i les estudiants durant les pràctiques, ja que en cap moment se’ls reconeix 

com a  treballadors o treballadores, només són estudiants a un centre de treball i tot i que 

facin funcions com la resta de companys i companyes, no se’ls hi reconeix ni els mateixos 

drets ni obligacions. 

La mutació del factor treball porta a laboralitzar a molta gent jove dins d’un marc de 

deslaboralització. Les plataformes digitals que ha anat apareixent al mercat de treball, els 

fals autònoms i les pràctiques no remunerades expulsen a la gent jove del nucli de dret 

laboral, erosionen flagrantment les condicions de treball i mercantilitzen la força de treball 

de la gent jove desplaçant el risc de forma individualitzada a les persones joves. Fet que 

acaba deixant als joves, no només en una situació d’extrema precarietat, si no que també 

els deixa fora del sistema de protecció social complementària.  

Del 2015 al 2019, amb aquestes ofertes de feina tan poc ambicioses, moltes joves van 



plantejar-se seriosament marxar a un altre país a cercar una feina on se sentissin 

reconeguts, valorats, amb condicions dignes i en concordança a la qualificació adquirida. 

Aquesta situació de descontent amb el mercat laboral nacional i la frustració de la joventut 

detona el que denominem exili juvenil, que no deixa de ser la fugida de joves qualificades 

cap a altres països.  

La millora econòmica global del país pronostica que estem sortint de la crisi. Després de 

tants anys de retallades, existeix un ambient d’esperança, però aquestes millores no arriben 

a percebre’s a les butxaques de la classe obrera. La joventut, amb tanta frustració i 

desencant rebutja l’obligació d’acceptar feines precàries i reclama l’eliminació de la reforma 

laboral. S’organitza en diferents moviments socials, reclamant un accés a l’habitatge digne, 

educació pública i de qualitat, combatre el canvi climàtic, rebutjar el sistema de 

sobreproducció i explotació actual, però sobretot, rebutgen l’adultcentrisme i el 

paternalisme amb el que s’elaboren les polítiques públiques, sense comptar en cap moment 

amb la rica xarxa d’associacions, entitats i organitzacions juvenils existents a Catalunya.   

 

Tot i la sensació macroeconòmica que estem sortint de la crisi, al març de 2020, el país es 

veu completament paralitzat i quasi l’economia a causa d’una pandèmia sanitària, que treu 

a relluir els anys de desregulació neoliberal i obliga a les persones a confinar-se, a només 

mantenir oberts els serveis bàsics i vitals i, a fer teletreball en aquells casos possibles.  

 

Quan irromp la COVID-19 en la normalitat, la situació dels i les joves dins el mercat laboral 

es veu profundament deteriorada, ja que són els primers en veure’s expulsats. Com hem dit 

anteriorment, la majoria de persones joves treballen en feines poc qualificades, precàries i 

amb una taxa de temporalitat extremadament elevada que produeix una alta rotació. En 

moments de crisi, les primeres feines i els primers contractes en desaparèixer són els poc 

qualificats i temporals. A això, cal sumar que si abans, més del 83% de joves treballaven al 

sector serveis com l’hostaleria o el comerç, a dia d’avui no arriben al 80% perquè ha estat el 

sector més paralitzat a conseqüència del confinament obligatori. Tota aquesta situació 

indica que hi ha hagut destrucció d’ocupació juvenil i que la taxa d’ocupació continua caient 

amb força, passant del 47,8% a finals del 2019 al 43,3% a principis de 2021. Evidentment, la 

taxa d’atur s’ha vist incrementada fins a situar-se al 27,3%, però més preocupant és encara 

com a crescut per als i les joves d’entre 16 i 24 anys, situant-se en un 38,1%.  

Com queda reflectit, les condicions de la joventut dins el mercat laboral són molt dures, 

tant, que a causa de la temporalitat i precarietat, la majoria es veu immersa en una 



inestabilitat econòmica que limita la seva autonomia i ajorna o paralitza el seu projecte de 

vida. Les cotitzacions intermitents degudes a aquesta inestabilitat, es tornen a traduir en 

una nul·la o irrisòria cobertura de subsidis i prestacions. Aquesta dada és molt preocupant, 

ja que ens mostra com cada vegada més els i les joves es troben en risc d’exclusió social. 

Quan perden la feina i no poden obtenir cap ajut, no poden fer front als lloguers abusius i 

es veuen obligats a tornar a casa dels pares (aquelles que poden). Així ho indica la taxa 

d’emancipació, la qual es troba en mínims històrics, només un 18,6% de joves aconsegueix 

emancipar-se i quan ho fan, tenen una mitja de 29 anys.  

A tot això, hem de sumar que la COVID-19 ha limitat la vida social de la joventut. Però 

encara més important, ha estat com s’ha hagut d’adaptar l’educació, fet que comportarà 

conseqüències futures als i les estudiants. La situació en conjunt produeix un gran desgast 

mental, i és preocupant si sabem que la major mortalitat d’adolescents i joves és a causa 

del suïcidi.  

 

Una dada a tenir en compte, és que la COVID-19, ha capgirat el perfil dels i les joves 

aturades. La crisi financera, per la seva afectació directa al sector de la construcció, va fer 

que les dones s’adaptessin millor i conservessin la seva feina. La crisi derivada de la 

pandèmia, ha afectat molt més a les dones joves, ja que les trobem al sector serveis, 

mentre que els nois joves també es troben a la construcció i la indústria, sectors que s’han 

mantingut mínimament actius.  

 

Finalment, la joventut no ha tingut temps de recuperar-se d’una crisi que s’ha vist 

directament afectada per un altre. És un col·lectiu especialment vulnerable que necessita 

entrar al mercat laboral en condicions dignes perquè puguin desenvolupar el seu futur i 

contribuir a l’estat de benestar.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



II. ACCIÓ JOVE 

 
Els objectius perseguits per Acció Jove (AJ) durant el darrer mandat eren quatre: la 

regeneració del sindicat; l’organització dels joves i les noves modalitats de treball; 

combatre la desafecció juvenil vers l’organització i; ser referent pels joves en la transició 

del món educatiu al món del treball. 

 

Per aconseguir els objectius prèviament marcats, les línies de treball d’Acció Jove s’han 

agrupat en tres grans blocs: l’acció sindical, l’acció socioeconòmica i la comunicació. Dins 

de cada bloc, trobarem els objectius específics definits més al detall complimentats per 

objectius operatius o accions delimitades. En tot cas, tant els objectius generals com els 

específics s’han mantingut fins el final, però els objectius o accions operatives s’han vist 

modificades a mesura que s’anava avançant en la consecució de resultats per encaixar-los 

millor o per fer-los més profitosos. 

En aquest Informe de Gestió es plasmaran els resultats aconseguits al llarg dels quatre 

anys de mandat. Cal tenir en compte, que a mig mandat es va fer una revisió i valoració 

de les línies, per tal de reorientar els esforços i/o fer les modificacions pertinents per 

acabar aconseguint el màxim del pla de treball marcat a l’inici. Per tot això, s’explicarà la 

feina feta de cada objectiu específic, així com també, es mostrarà en un quadre el 

desenvolupament de les accions, juntament amb les modificacions que puguin haver 

patit.   

 

 

 
 



A) ACCIÓ SINDICAL 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1.  Incorporació de joves a les federacions 
 

S’han dut a terme diferents accions i estratègies per tal d’incorporar joves al sindicat: 

 
a). Després de l’aprovació a l’11è Congrés de la CONC de la resolució “Joves i 

precarietat”, es fa èmfasi sobre la implantació i el reconeixement de la figura de 

responsable de joventut a cada federació i territori. Al finalitzar el primer any de mandat, 

la majoria de federacions i territoris van mostrar les seves febleses sobre la qüestió, i és 

que durant els quatre anys només s’ha aconseguit: 

 

- Responsable d’AJ a Vallès Occidental 

- Responsable d’AJ a Tarragona 

- Responsable d’AJ al Bllapag 

- Responsable d’AJ a Indústria 

- Responsable d’AJ a la FSC 

- Responsable d’AJ a Sanitat 

 
Les al·legacions del perquè no aconseguim motivar la figura de responsable jove són força 

extenses i diverses depenent de la federació i territori. Per això, i en vista de l’èxit, es 

replanteja un altre manera de fer partícip a l’organització de la importància d’activar als 

joves sindicalment amb el Pla Confederal de Joventut. 

 

b). Al Comitè Confederal de juny 2019 s’aprova el Pla Confederal de Joventut. Aquest pla 

consta d’un objectiu genèric com és augmentar l’afiliació juvenil i la participació d’aquesta 

en l’intern del sindicat. Per aconseguir-ho s’esmenten objectius a curt i a llarg termini com: 

transmetre la cultura i valors sindicals als més joves, créixer en afiliació juvenil, motivar el 

relleu generacional dins les empreses, fer més representativa la negociació col·lectiva, 

promoure Acció Jove com espai de militància, així com la detecció de futurs quadres 

sindicals. Per fer efectiva la consecució dels objectius, es crea la Comissió d’Execució. 

Aquest Pla s’ha vist paralitzat com a conseqüència de la sobtada pandèmia, però també 

per l’inici del procés congressual, el qual ha fet que aglutinem els esforços en la preparació 

de les assemblees.   

 

A més de buscar la incorporació de joves a les federacions, s’ha contribuït al pla d’acollida 

de noves delegades. S’ha creat material sobre què és Acció Jove i de benvinguda i s’ha 

repartit a les federacions (2017). També s’han penjat cartells informatius a tots els suros 



de les plantes. S’ha fet acollida a la Fundació Paco Puerto i a l’escola d’adults Manuel 

Sacristán (2017 i 2018). Per altra banda, s’ha gestat un vídeo de benvinguda per a tots 

aquells menors de 30 anys que s’afiliïn, vídeo que es va publicar per primera vegada a la 

primera Assemblea Virtual d’Acció Jove.  

 

 

2. Teixir xarxa amb els territoris 
 

Ha constat de quatre fases: 

 
1a FASE: Amb la figura dels impulsors s’ha donat un impuls als territoris que formaven part 

del projecte. És va constituir un grup de treball a cada un dels territoris (Vallès Occidental, 

Vallès Oriental i Barcelonès) i fins hi tot, es van crear plans de treball. Tots els territoris van 

viure una participació esporàdica per part de l’afiliació jove, participació que va 

desaparèixer alhora que la figura de l’impulsor (que era qui suportava la gran càrrega de 

treball i qui endreçava la participació del jovent). Per això va caure el grup del Vallès 

Oriental i quasi la resta, que s’han hagut de reformular sobre la marxa. Tot i així, 

s’aconsegueix dur endavant plans de treball d’Acció Jove a Barcelona, al Vallès Occidental i 

Bllapag. 

 

2a FASE: Amb el Pla Confederal de Joventut es pretén augmentar el contacte amb els 

territoris, intentant motivar conjuntament l’existència d’un grup d’Acció Jove mínimament 

estable en el temps, que pugui donar continuïtat al projecte de joves dins el sindicat.  

 

3a FASE: II Conferencia de Juventud. A nivell confederal es decideix que per abordar la 

mancança de joves sindicalitzats cal que internament ens replantegem i tinguem un debat 

estratègic i extens. Per fer aquest debat tant profund, a Catalunya vam fer assemblees de 

joves a cada territori i federació, les quals culminen en la primera Assemblea Virtual 

d’Acció Jove celebrada el 26 de maig de 2020. La situació de pandèmia fa que no es pugui 

celebrar la fase final, que no deixa de ser la pròpia Conferencia de Juventud, espai on els 

joves i el Consejo Confederal feien una posada en comú dels debats per consensuar les 

propostes.  

 

4a FASE: Projecte de dinamització de joves al procés congressual. Aquest projecte sorgeix 

arrel de l’emergència que té el sindicalisme d’integrar joves a les seves files. Consta de 

dues fases, la primera amb la interacció de les federacions, es basa en incentivar la 



participació de la joventut en les candidatures de nivell I. Amb això, es pretén garantir un 

mínim volum de joves participants en el propi procés congressual que endreçarà de nou 

els òrgans de direcció del sindicat i les noves línies de treball. La segona fase del projecte 

es centra molt més en els territoris, i és que es celebren petites assemblees de joves arreu 

de Catalunya, en format semi-presencial, per teixir xarxa i ser conscients de la massa 

crítica juvenil que tenim.   

 

APUNT: En la mesura de lo possible, intentem exportar activitats als diferents territoris, 

per tal de motivar o engrescar als possibles joves interessats. Per exemple, l’Escola Ángel 

Rozas a banda de Barcelona, s’ha celebrat a Tarragona (Coma-ruga), al Vallès Oriental (El 

Masnou) i al Vallès Occidental (Manresa). Els cinefòrums s’han rotat, i qualsevol activitat 

que veiem que pot funcionar en un altre territori l’extrapolem sense problemes, amb 

l’objectiu d’exportar espais d’atracció informals per a joves dins el sindicat. 

 

Per altra banda, des d’Acció Jove s’ha participat en diferents campanyes com la de 

Pensions, la de assemblees a les universitats per a personal EPIF,... per tal de transportar el 

punt de vista dels més joves a qualsevol acte confederal i d’interès sindical. 

 

 

3. Elaboració de criteris per a la negociació col·lectiva 

 

Participem activament al Grup Tècnic de Joves i Treball al Consell de Relacions Laborals 

(CRL). En ell, i amb el suport de la secretaria d’Acció Sindical, treballem una guia de 

recomanacions a la negociació col·lectiva per a l’ocupació juvenil a Catalunya. El 

document resultant de la negociació, ja amb el consens dels agents participants, s’ha vist 

paralitzat per la sobtada oposició de les patronals.  

 

 

4. Formació 

 

Hem fet formacions de diferents tipus: 

 

- Formacions internes: cada vegada que entren joves, si van massa perduts i podem 

reunir uns quants alhora fem mini formacions exprés, perquè entenguin el 

funcionament de la organització i d’Acció Jove i puguin participar activament i amb 



consciència. (Una d’elles amb la col·laboració de socioeconomia). 

- Debats “de tu a tu”, formacions informals amb experts del tema, per tal d’obrir debat i 

poder aprofundir en diverses temàtiques. Aquests espais doten de discurs a AJ. 

- Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas: anualment es duu a terme l’escola de joves. 

Aquest espai té l’objectiu que els joves facin pinya i que rebin la formació adient per 

desenvolupar les seves tasques sindicals de la millor manera. 

- Formacions externes: hem fet de formadors a d’altres entitats. Per exemple, vam 

tractar temes sobre l’FP amb AEP i sobre Garantia Juvenil amb el CNJC. 

 

 

5. Xarxa amb els sindicats europeus a través dels “Quatre Motors d’Europa” 

 

Al 2017 els Quatre Motors d’Europa s’havien de celebrar a Catalunya, però per la situació 

política es va decidir anul·lar la trobada. S’havia pactat amb Avalot celebrar-ho cap a 

l’octubre- principis de novembre, però amb els esdeveniments del 20 de setembre i de l’1 i 

3 d’octubre, a l’espera de com es desenvolupava la situació política i social, vam creure 

convenient, tant l’executiva de CCOO com la de UGT que no estàvem en situació de fer una 

trobada mentre no es solucionés la situació que afectava a tot el país i davant la que calia 

que estiguéssim preparats i poder donar respostes. 

 

Cal destacar que tot i no celebrar els Quatre Motors per una situació inesperada, s’ha 

participat amb sindicats europeus des d’altres espais: 

 

- Juliol 2018: Visita al DGB-Jugend (Baden-Württemberg) per a la celebració dels 25 anys 

d’amistat entre els sindicats de Catalunya i Alemanya. Vam compartir experiències i 

vam aprendre més del sindicalisme alemany. 

- Octubre 2018: Project “Boosting unions” (final project 4 sesson) ETUC conference in 

Akesberga. Vam participar com a representació de CCOO Espanya a la Conferència i 

grups de treball finals sobre Garantia Juvenil. 

- Hem rebut la visita de delegacions alemanyes (visita anual excepte al 2020 per 

covid19) per compartir impressions (Verdi, Junge BAU, DGB)



 

OBJECTIUS OPERATIUS/ACCIONS: 

 
accions recursos interaccions dates avaluació Observacions 

Demanar la figura de responsable joves 
de cada federació, coordinat amb Acció 
Jove 

  
Federacions 

Març-desembre 
2017 

Gener 2017 S’ha demanat, s’han sentit les problemàtiques 
per dur-ho a terme. Canvi/reforç d’estratègia 
amb el Pla Confederal de Joventut i el Projecte 
de procés congressual i joves. 

Participar al pla d’acollida dels nous 
delegats joves (pla d’acollida bàsic + 
benvinguda a la federació) 

  
Federacions 

Març 2017 – 
Juliol 2018 

Setembre 
2018 

Al 2017 creació materials físics, però no s’ha 
fet retorn de l’acció ni se’ns ha tornat a 
demanar materials. Sí acollida a FPP i d’adults. 

Creació de grups de treball estable amb 
joves dels diferents territoris 

  
 

Territoris 

Març 2017 – 
Juliol 2018 

Setembre 
2018 

Grups inestables als diferents territoris. Grup 
estable reduït a Barcelona per a tasques locals 
i autonòmiques. Acció present 
permanentment. 

Creació espais informals d’atracció joves 
al sindicat (Xerrades, Cinefòrum, etc.) 

  Març 2017 – 
Juliol 2018 

Setembre 
2018 

Bon resultat. S’amplia l’oferta d’activitats 
varies fins  

Crear espai de debat per a realització 
d’un document amb criteris per a la 
negociació col·lectiva 

 Acció sindical N/A  
 

Espai permanent al llarg del mandat al CRL. 

Realització de l’Escola Ángel Rozas  Diferents 
secretaries de la 
CONC 

Una escola per
cada any de
mandat 

Desembre 
2020 

És una acció present permanentment. 
S’ha realitzat una escola anual. Inclús 
amb la situació de pandèmia, s’ha 
adaptat el format per poder realitzar-la.  

Organització de la trobada Quatre 
Motors d’Europa 2017 

 Secretaria 
Internacional 

Novembre 2017 Desembre 
2017 

Situació política de Catalunya (20set+1oct 
2017) ens obliga a centrar-nos a nivell 
nacional, s’abandona estratègicament la 
celebració de la trobada. 

  Finalitzada             No iniciada         Acció modificada    



B) ACCIÓ SOCIOECONÒMICA 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1. Seguiment taxa d’atur juvenil 
 

Seguiment constant de la taxa d’atur juvenil entre d’altres elements. Treure 

posicionaments al respecte i nodrir el nostre discurs.  

 

 
2. Realització d’estudis sobre joves i ocupació 

 

No s’ha creat cap estudi propi des d’Acció Jove, però sí que s’ha participat activament amb 

d’altres secretaries per dur a terme estudis relacionats amb la joventut i el mercat de 

treball. Dit això, s’ha participat en l’estudi de: 

 
- “Estudi sobre economies de plataforma” (UAB + Secretaria politiques sectorials, 

mobilitat + Estudis i Treball + Acció Jove) (maig 2017) 

- “Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de formació professional dual” 

(Estudis i Treball + Acció Jove) (juliol 2018) 

-  “Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – La joventut estrangera” 

(CERES + CITE) (desembre 2018) 

 
 

3. Creació de materials informatius i divulgatius 
 
 

Cada any, mínim surten dues guies d’informació sociolaboral fetes per joves i dirigides a 

joves. Per tal de fer més atractius els pamflets, vam canviar completament el disseny, el 

format i el llenguatge (més col·loquial i proper). Les temàtiques editades van en 

concordança amb el context i sobretot, intenten donar respostes a tot allò que considerem 

que es prioritari per al jovent treballador. Per tot això, les guies publicades són: 

 

2017: a). Què has de saber sobre els contractes? / b). Finiquito 

2018: a). Com cobrar l’atur / b). Fals autònom 

2019: a). IT Contingències comunes / b). Contingències Professionals 

2020: a). Treball Sostenible / b). Permisos  

 



4. Reforçar espai Acció Jove com punt de trobada juvenil 
 

S’ha dut a terme una sèrie d’activitats de format informal i obertes als i les joves 

sindicalistes de CCOO (explicades a apartats anteriors). S’ha cercat temàtiques polèmiques 

i d’interès juvenil per augmentar la participació (paper dels i les joves al sindicat, gènere, 

LGTBI+ sense tapujos,...). S’ha fet arribar que Acció Jove és l’espai complementari de la 

federació per tractar qualsevol tema més sociopolític o genèric entre els i les joves, a més 

de ser l’espai per crear afinitat i empatia entre els afiliats i afiliades (a les 

federacions/territoris/propis afiliats i afiliades).Cal dir que som conscients que costa 

arrossegar als joves a la seu del sindicat. Comparant actes a CCOO i actes fora del sindicat 

veiem com normalment tenim més presència als actes que fem a fora (per això intentem 

fer la majoria d’actes a la seu, però no tots). 

 

A més d’intentar transmetre què és l’espai d’Acció Jove en l’intern del sindicat, també s’ha 

donat a conèixer portes enfora. A entitats afins els hi hem obert les portes per col·laborar i 

que ens coneguin amb la finalitat de ser els seus referents sindicals actuals o futurs. 

 

 
5. Augmentar activitats als centres educatius 

 

La nostra tasca als centres educatius ha augmentat exponencialment. Al 2017 vam iniciar 

una campanya d’extensió per arribar a més centres educatius dels habituals. Aquesta 

campanya es va basar en promocionar les nostres xerrades enviant cartes directament als 

centres, anant presencialment i fent eco a les nostres xarxes del recurs. Va resultar tot un 

èxit, i com a conseqüència, s’ha hagut de conformar un grup permanent de 5-6 persones 

per a poder atendre totes les demandes. A continuació, l’evolució de les peticions dels 

parlems de feina anualment i en dades globals (de tot Catalunya, no disgregades): 

 

- Curs novembre 2016-2017-2018: 242 xerrades a centres educatius. S’arriba a un total 

de 5646 alumnes. 

- Curs 2018-2019: 70 xerrades a centres educatius. S’arriba a un total de 1677 alumnes. 

- Curs 2019-2020: Trobem complicacions per la pandèmia. 40 xerrades a centres 

educatius. S’arriba a un total de 901 alumnes.  

- Curs 2020-2021: 21 xerrades a centres educatius (online i presencials depenent de les 

restriccions per COVID-19). S’arriba a un total de alumnes 449.  

 
 



6. Coordinació del projecte Xarxa d’Impulsors 

 

Es va coordinar fins el 30 de juny del 2018, quan va acabar el projecte. La valoració va ser 

positiva perquè va permetre una mínima estructura per al dia a dia d’Acció Jove, així com 

també una mínima estructura de joventut i visualització dins els tres territoris on es va 

implantar . Per altra banda, amb els impulsors es va poder estendre l’activitat del “Parlem 

de feina” per molts centres educatius als quals era impossible arribar, a més de poder tenir 

informació de primera mà sobre com es desenvolupa un dels programes de Garantia 

Juvenil. 

 
 

7. Seguiment i control de les polítiques juvenils 

 

Seguiment i control pel que fa a tot allò relacionat amb la Garantia Juvenil, tant participant 

directament en el programa de “Xarxa d’Impulsors de Catalunya”, com en les reunions del 

Consell de Direcció del SOC. Treball conjunt amb la secretaria d’Estudis i Treball sobre 

qualsevol aspecte de la Garantia Juvenil. 

 

Seguiment i control del “Pla de Foment per l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020” a les 

reunions de la Comissió Executiva del Pla i a la Taula de Seguiment del Pla. 

 

Per altra banda, també hem format part i en formem part del “Pla d’Acció per l’Ocupació 

Juvenil de Qualitat 2018-2019”. Es basa en la definició específica de les línies a dur a terme 

del pla. Per fer-ho s’han obert grups de treball (Retorn Juvenil, Model FP Dual, Bones 

Pràctiques i Taula de Coordinació). 

 

Participació en la Taula PNJCat (Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020) de la 

Direcció General de Joventut per abordar el nou pla.  

Seguiment i control del Pla d’Adolescència i Joventut (PAJ) (2017-2021) de Barcelona. (Pla 

genèric). 

 

Participació a la Taula d’adolescents migrats sols (tres sessions d’urgència per abordar la 

problemàtica dels MENA). 

 

Seguiment i control al Consell d’Associacionisme i Voluntariat de tot allò que afecta a 

l’associacionisme sobretot juvenil (CAVC) com la nova Llei d’Associacionisme encara no 

aprovada. 

 

Treballem urgentment el nou “Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut 2021” orientat a 



abordar el context de la covid i posar les bases pel futur Pla Nacional de joventut de 

Catalunya.  

 

Treballem urgentment el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-2023 i el Pla d’Acció 

2020-2021 encabit en el mateix, però que va destinat a abordar el context de covid.  

 
 
 

8. Teixir i mantenir relacions amb entitats juvenils 
 

Vam formar part del secretariat tant del CNJC (2017-2018) com del CJB (2018-2019), 

ocupant àrees de treball importants per a la nostra organització (treball i habitatge a 

ambdues). Actualment, mantenim una presència molt ferma i protagonista dins les dues 

plataformes. Als àmbits o grups de treball en els quals participem, marquem 

posicionament i som referents per la resta d’entitats amb les que compartim espai. Hem 

aconseguit canalitzar moltes reivindicacions pròpies d’Acció Jove mitjançant el CNJC, com 

per exemple el monogràfic de Garantía Juvenil al Parlament de Catalunya (juliol 2017), la 

campanya de bústia precària i, també, la demanda d’un portal de transparència per 

penjar els convenis de pràctiques. 

 

No només mantenim una relació estreta amb les plataformes juvenils de les quals formem 

part. Mantenim relacions estretes amb tres sindicats d’estudiants (AEP, AJEC, FDE) i també 

fem col·laboracions (manifestos, cessió d’espais,...). Gràcies a la bona relació amb els 

sindicats d’estudiants, hem aconseguit entrar a les universitats sense cap discrepància ni 

enfrontament, de la mà d’una entitat que engloba al personal investigador i doctorand 

com és D-Recerca. 

 

Amb D-Recerca vam muntar una ruta d’assemblees per les universitats explicant el canvi 

de condicions que patia el personal i emplaçant-los a organitzar-se sindicalment (juny i 

juliol 2019). Mantenim una estratègia comuna i la finalitat és aconseguir organitzar-los 

dins les CCOO. 

 

Vam ser el primer sindicat laboral que va buscar una vinculació i contacte directa amb 

F4F. Públicament ens hem posicionat sobre el canvi climàtic. També, vam aconseguir fer 

la primera assemblea sindicat contra el canvi climàtic (26/09/20), juntament amb F4F i 

Avalot-UGT. F4F per la seva banda, ens va contactar per poder establir un tipus d’acord 

en la cessió d’espais. 

 

Hem participat al Bloc Jove del 8M amb diverses entitats afins. 



Durant la covid, s’han fet moltes activitats virtuals amb diferents entitats juvenils. Hem 

participat en actes de la JCC, AEP, Jovent Republicà, del CNJC..



 
 



OBJECTIUS OPERATIUS/ACCIONS: 
 

 
accions recursos interaccions dates avaluació Observacions 

Publicació de comunicats amb opinió Acció Jove, 
sobre evolució dels indicadors macroeconòmics 
(taxa d’atur, ocupació, etc.) 

  Tot el 
mandat 

 Mínim es fa des d’Acció Jove 2 rodes de
premsa/any. El comunicats surten en dates
senyalades i quan cal posicionar-nos. 

Realitzar recull de dades estadístiques sobre joves 
i ocupació a Catalunya 

  
Secretaria 
Treball, 
economia i 

estudis 

Setembre 
2017 – 
setembre 
2018 

Gener 
2019 

No s’ha fet un recull. Qüestionable que AJ 
pugui assumir un estudi amb recursos propis. 
Cal canvi d’estratègia. AJ pot motivar un estudi 
de joventut si el màxim volum de càrrega 
s’assumeix amb altres recursos. 

Creació de Guies sociolaborals (InfoSAL) sobre 
diferents matèries del mercat laboral i joves 

Subvenció de
1.000€ de
l’Ajuntament de 
Barcelona (2017) 

 Any 2017 Gener 
2018 

S’han creat dos guies per any amb canvi de 
disseny i format. Iniciativa que continuarem 
fins a final de mandat amb dues guies per any. 

Incrementar les activitats a la seu d’Acció Jove 
com a punt de trobada juvenil 

  2017- 
2021 

Gener 
2021 

S’estan duent diferents iniciatives i activitats fins 
la presència de la covid.  

Augmentar la realització de l’activitat “Parlem de 
feina” als centres educatius 

 Federació 
Educació 

Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

El balanç és positiu. S’ha 
augmentat x 4 el centres on fem activitats. La 
COVID19 paral·litza aquest creixement.  

Seguiment i coordinació del projecte “Xarxa 
Impulsors del Programa Garantia Juvenil” 

Subvenció del 
Fons Social 
Europeu 

Secretaria 
Treball, 
economia i 
estudis 

Gener 
2017 – 
Desembre 
2017 

 Projecte finalitzat amb una valoració interna 
positiva. Ha augmentat la presència d’Acció 
Jove als diferents territoris i centres educatius. 

Seguiment, control i participació als espais de 
decisió de les polítiques juvenils (Pla de Foment 
per l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, etc.) 

  

Acció 
sindical 

Tot el 
mandat 

 Participem activament als espais institucionals. 
 

Participació activa dins espais d’organització 
juvenil (CNJC i CJB) i reforçament dels vincles amb 
altres entitats 

  Tot el 
mandat 

 Participem activament i som referents dins les 
sindicals al CNJC i CJB. Ampliant les nostres 
relacions amb d’altres entitats juvenils. 
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C) COMUNICACIÓ 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1. Publicació de dades estadístiques de joventut 
 

Anualment, des d’Acció Jove s’ha fet un mínim de dos rodes de premsa. A banda, per les 

XXSS s’ha fet èmfasi d’aquelles dades juvenils més impactants o de les que enteníem que 

calia una resposta per part nostra (opinió/posicionament). 

 

 

2. Renovació de les bases de dades 

 

A l’inici del mandat es va procedir a comprovar i actualitzar les bases de dades. Es va fer un 

refresh dels canals de comunicació habituals per tenir-los al dia (grups de correus, 

whatsApp, ...). 

 
 
 

3. Augmentar la visibilització d’Acció Jove 
 

Participem a tres compareixences al Parlament de Catalunya:  

- Monogràfic de Garantia Juvenil (nov. 2017) 

- Joves i accés a l’habitatge (set. 2018) 

- Monogràfic situació juvenil en context de COVID (nov. 2020) 

 

Donant continuïtat a la marca i al merchandaising existent, però relacionant el logo amb el 

context actual (enganxines amb reclam de gènere i LGTBI+). 

 

Visibilitzem a Acció Jove dins el propi sindicat, participant activament per tots els territoris 

amb la “campanya de pensions”. No només intervenim als actes/assemblees, sinó que 

som partícips des de la creació de la campanya. De fet, des d’Acció Jove es fa difusió de la 

campanya per les universitats, amb un material específic per a joves, al igual que es 

participa a les xerrades concretades als diferents campus. 

 

A banda, es procedeix a augmentar l’ús de les xarxes socials. S’elimina el Facebook. Ens 

centrem en el Twitter i estratègicament donem d’alta un compte d’Instagram. No és 

fins a finals de mandat, quan hi ha un recurs més, quan (amb més regularitat) es creen 

continguts i es fa un seguiment que augmenta la visibilitat i presència. Què visibilitzem 

a les nostres XXSS? 

 



- Els cicles de xerrades i cinefòrums 

- Els grans actes del sindicat 

- Actes d’Acció Jove 

- Posicionaments/reaccions d’Acció Jove amb el context 

- Campanyes a nivell estatal a les que ens sumem: #bequesotreballes; 
#IniciativaLeyVivienda 

- Campanyes pròpies 

- Performance 1 de maig: 2017- Braveheart “Podran treure’ns els drets però mai la 

lluita sindical” (portada Punt Avui, entrevista 8TV i TV3); 2018- Picapedra “Benvinguts 

a la PRE-història, PRE-carietat” (8TV); 2019- Game of Trones “Som la guàrdia dels teus 

drets” (TV3, 8TV i portada el País versió Catalunya digital); 2020 no hi ha performance 

a causa de la COVID-19.  

 
 

4. Creació/Reedició de la pàgina web pròpia 

 

La reedició de la pàgina web SAL JOVE no té sentit en el context en el que ens trobem ara 

mateix (noves XXSS). Per això, s’ha donat un parell de voltes a l’objectiu que es pretén 

aconseguir (que arribi la informació al màxim de joves) i s’ha considerat posar en marxa: 

- Un canvi de format dels pamflets SAL . S’han fet més petits, atractius i visuals per als 

joves, amb imatges i petites dosi d’informació bàsica i important per als joves. 

- Els SALs abandonen aquesta imatge d’informació contundent per passar a ser un 

minut/resultat d’informació útil per als joves. Busquem la utilitat que puguin tenir per 

a la vida d’una persona (informació bàsica per a jugar dins el mercat laboral). 

D’informació única i exclusivament sindical per ser informació per a qualsevol 

treballador/a. 

- Publicació dels SALs a la pròpia pàgina web d’Acció Jove. 

- Publicació en XXSS (Twitter, Instagram) de cada pamflet nou creat. 



 

 

OBJECTIUS OPERATIUS/ACCIONS: 
 
 

 
accions recursos Interaccions dates avaluació Observacions 

Publicació de dades 
estadístiques sobre la situació 
del jovent (dades EPA, estudis, 
notícies, etc.) 

 Secretaria 
treball, 
economia i 
estudis 

Tot el 
mandat 

 Es treuen comunicats sobre temes d’importància per als 
joves relacionats amb el context. S’ha fet diverses 
entrevistes per la publicació de dades de la EPA. S’ha tret el 
nostra posicionament davant certes declaracions, notícies. 

Renovació de les bases de 
dades, per a un control efectiu i 
per individuar impacte de les 
campanyes afiliatives 

 “responsables” 
joves de 
federacions i 
territoris 

Tot el 
mandat 

 Sobretot als canals habituals de comunicació d’Acció Jove
amb l’afiliació (mailing, whatsapp,...). 

Augmentar l’ús de les xarxes 
socials i la visibilitat d’Acció 
Jove en elles. 

  Tot el 
mandat 

 Ús habitual Twitter i Instagram (eliminació Facebook).
Creació de gif, animació (videos curts), per a ús a les XXSS.
Més presència al final de mandat gràcies al recurs.  

Creació de vídeos informatius i 
propagandístics 

  2017- 
2020 

Gener 
2021 

S’aposta per donar contingut i resposta a les XXSS, però això 
no és possible fins que es posa un recurs.  

Reedició de la pàgina web SAL 
JOVE, com espai propi d’Acció 
Jove 

  2017- 
2019 

 Estratègicament no cal la reedició de la web, sinó l’ús de la
web pròpia d’AJ, així com motivar l’ús de diferents XXSS. 
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D) A MÉS A MÉS: 

 
Al llarg d’aquests quatre anys, també s’han dut a terme altres iniciatives que, tot i no estar 

recollides al pla de treball inicial, són d’importància pel volum de feina, dedicació i 

coordinació amb la Confederació de CCOO Esp i/o amb institucions. Per tant, destacarem 

dues activitats rellevants: 

 

1. Escuela Confederal de Juventud a Catalunya (juny 2019): S’ha acollit a la escuela 

Confederal de Juventud a Catalunya. Feia molts anys que no es feia una escola estatal 

al nostre territori, per tant, vam veure com una oportunitat proposar Catalunya com 

amfitriona. Catalunya, a part de ser el segon territori amb més nombre d’afiliats, pot 

aportar moltes experiències a la resta de comunitats autònomes  (origen, estructura, 

àrees d’actuació, iniciatives dutes a terme, som molt actius...). Aprofitant que a la 

Escuela estatal de 2018 Acció Jove va participar com a ponent i en qüestions de 

suport, al 2019 es va optar per continuar participant activament de la 

preparació de la mateixa. La valoració general de l’escola ha estat d’un 8,43 sobre 10. 
 
 

2. Saló de l’Ocupació de Barcelona (març 2018; març 2019; setembre 2020): Tot i que el 

Saló de l’Ocupació és una línia més del Pla de Foment per a l’Ocupació Juvenil de 

Qualitat de Barcelona, s’ha tractat amb especial importància. La iniciativa va sorgir a 

petició de les  entitats sindicals del CJB, en concret d’Acció Jove amb el suport del CJB. 

El Saló de l’Ocupació responia (i volem redirigir a que respongui) a les necessitats de 

tots i totes aquelles joves que en comptes de continuar estudiant es volen inserir al 

mercat laboral, per això hi ha un espai d’assessorament sindical, de nous sectors, de 

mostra  d’oficis, entre molts d’altres. Pel que fa a les sindicals que hi participen i 

entitats juvenils, AJ lidera l’estratègia de negociació davant Barcelona Activa i 

l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat molt complicada la creació de l’espai i sobretot el 

manteniment de  la filosofia que el caracteritza amb la confluència de tants agents 

socials i empresarials. Més enllà del que és en sí el Saló, l’espai permet a AJ apropar-se 

als joves i fer-se visible entre els mateixos. A més, portem 3 o 4 activitats diferents per 

engrescar al jovent. Tot i que les negociacions amb les institucions siguin extenses i de 

molt desgast, l’experiència i el fet de compartir espai amb els i les joves de Barcelona 

(i voltants) és molt positiva. S’està estudiant exportar aquesta experiència a la resta de 

territoris de Catalunya. 


