
nna Prior Tió va néi-
xer a Girona el 16 de 
novembre de 1964. És 
diplomada en Mestra 
d’educació primària. 
Especialitat en llengua 

anglesa. També és mestra de ca-
talà. Directora i monitora de temps 
lliure infantil i juvenil. 

Des de ben petita ja estava in-
teresada en el mon associatiu. Als 6 
anys va començar a l’escoltisme de 
Girona, set anys més tard va passar 
a l’esplai de Girona. Durants uns 
quants estius ho combinava amb 
campaments d’alta muntanya al Pi-
rineu d’Osca. 

Professionalment, l’any 1986 
i fins al 1987 va ser directora de 
camps de treball de Joventut. L’any 
1987 va convertir-se en funcionaria 
del cos de mestres de la Generalitat 
de Catalunya, treball que va realit-
zar fins l’any 2011. Paral·lelament, 
l’any 2005 va entrar a formar part 
de l’equip directiu de l’Escola Veï-
nat de Salt. 

Al mes de març de l’any 2011, 
Anna Prior va ser nomenada coor-
dinadora territorial de Joventut a 
Girona. 

En la situació socioeconòmica ac-
tual, quins són els eixos de treball 
prioritaris de la coordinació territo-
rial de Joventut a Girona?
És evident que la crisi ens afecta i 
mediatitza les decisions i prioritats 
de la Coordinació territorial de Gi-
rona. Al mateix temps però, posa 
en valor i revela com a particular-
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“Les persones joves amb la seva  
empenta, energia i idees noves seran  
decisives per sortir d’aquesta crisi”

Al mes de març de 2011, Anna Prior Tió fou nombrada la  coordinadora territorial de 
Joventut de la demarcació de Girona

ment útils algunes de les prioritats 
que, al meu entendre, han de regir 
qualsevol política de joventut (hi 
hagi o no hi hagi crisi): l’educació 
en valors, l’empoderament dels i de 
les joves, la participació juvenil, el 
suport a l’emancipació juvenil, la 
col·laboració interinstitucional i les 
polítiques integrals de joventut.

Jo sóc de les que estic conven-
çuda que, més que una actitud pa-
ternalista i proteccionista cap els 
joves, el que cal, ara més que mai, 
és creure que són justament les 
persones joves les que, amb la seva 
empenta, energia i idees noves, se-
ran decisives per trobar la sortida a 
aquesta crisi.



Associacionisme juvenil



“Les nostres entitats són diverses quant 
a tamany o àmbit d’actuació, també a 
destinataris però ben arrelades arreu 

del territori. És a través d’aquestes 
entitats que els i les joves comencen 

a participar i a engegar projectes que 
es converteixen per a la majoria en 

una vertadera escola de transmissió de 
valors”

L’ocupació juvenil és avui dia el 
major repte de les polítiques de 
joventut.  Des d’aquest àmbit, 
com es pot contribuir a la inserció 
laboral i fomentar la capacitat em-
prenedora de les persones joves?
Com dius, l’ocupació juvenil un 
repte de les polítiques de joven-
tut en el seu sentit més general. 
Així doncs, l’ocupació juvenil és 
un repte de govern i és un dels ele-
ments que il·lustra la política inter-
departamental que està fent el go-
vern de la Generalitat en matèria de 
Joventut perquè des de la Direcció 
General de Joventut treballem co-
ordinadament amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació tant a nivell 
nacional com a nivell més local en 
l’àmbit de la demarcació de Girona, 
on també hi sumem el Departament 
d’Ensenyament, de manera que en 
la proximitat del territori podem 
actuar més i millor aprofitant tots 
recursos que tenim cadascun.

 L’ocupació juvenil, lògicament, 
es promou mitjançant diverses lí-
nees d’acció perquè cal atendre 
modalitats i perfils molt diferents. 
Des de la Direcció General de Jo-
ventut, però, estem especialment 
compromesos amb l’emprenedoria 
perquè creiem en el potencial dels 
joves com a generadors d’iniciati-
ves, d’espais professionals, de no-
ves fonts de riquesa. 

Tanmateix vull remarcar que no 
promovem l’emprenedoria exclu-
sivament com a un instrument per 
tenir feina (un sistema d’autoem-
presa, vaja!) sinó com una actitud 
vital que, sigui en el context que 
sigui, aporta iniciativa, creativitat, 
rigor i optimisme.

Quina és la situació actual de 
l’associacionisme juvenil a Gi-
rona? 
Les comarques gironines ha estat 
des de sempre un bressol important 
d’entitats juvenils i segueix essent 
així. Les nostres entitats són diver-
ses quant a tamany o àmbit d’ac-
tuació, també quant a destinataris 
però ben arrelades arreu del ter-
ritori. És a través d’aquestes enti-

tats que els i les joves comencen 
a participar i a engegar projectes 
que es converteixen per a la ma-
joria en una vertadera escola de 
transmissió de valors. Valors que, 
de ben segur, pel fet d’haver estat 
viscuts seran interioritzats i traspu-
aran en posteriors moments del seu 
procés vital.

Des de la coordinació donem 
suport a l’associacionisme juvenil 
d’una manera més concreta que és 
editant, des de fa anys, un butlletí 
mensual on recollim les novetats 
de la Direcció General de Joventut, 
informacions sobre premis, ajuts i 
subvencions, cursos i jornades, i 
notícies sobre el món de l’associa-
cionisme de les nostres comarques, 
afavorint així l’intercanvi entre 
elles. 

Com està afectant la situació 
econòmica a les entitats i quin 
suport es dóna des de la coordi-
nació?
Com a tothom, les limitacions eco-
nòmiques estan influint negativa-
ment en les entitats juvenils i està 
clar que els imports disponibles via 
subvencions i altres ajuts han dis-
minuït. Això significa que les enti-
tats han de racionalitzar molt més 
les despeses, prioritzar bé els seus 
projectes i centrar-se en allò que 
consideren essencial. 

Des de la Coordinació territorial 
de Girona, estem fent també això: 
prioritzar els recursos disponibles 
en matèria de subvencions per tal 

de destinar-los a aquells projectes 
que considerem especialment bons 
i socialment útils.

D’altra banda, vull assenyalar 
que una part significativa de l’asso-
ciacionisme juvenil gironí té històri-
cament una component notable de 
voluntariat i això els permet afron-
tar la situació amb més garanties. 
Sobretot a aquelles entitats que són 
més solides, estan més ben organit-
zades i no han crescut exclusiva-
ment a recer dels ajuts públics. 

La creació juvenil és un dels àm-
bits més importants per a l’expres-
sió i, en el moment actual, també 
per a l’autoocupació de les perso-
nes joves. En aquest sentit, per què 
és important donar suport als joves 
creadors i com es pot contribuir des 
d’aquest àmbit a l’emprenedoria i 
l’autoocupació?

Des de la Coordinació territo-
rial de Joventut de Girona fem una 
aposta per la cultura i els joves 
creadors i en aquest sentit donem 
suport, per exemple, al projecte 
Inund’Art que enguany ja ha arri-
bat a la seva setena edició. 

Des d’una òptica més general i 
com ja he dit anteriorment, la ca-
pacitat dels joves per generar els 
seus propis espais professionals és 
una eina útil per afrontar la crisi. 
Això, com bé assenyales en la pre-
gunta, s’adiu especialment al cas 
dels i les joves creadors. En aquesta 
línia, doncs, la possibilitat que des 
de les administracions oferim es-
pais on els creadors joves puguin 
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Història de la joventut

donar a conèixer la seva obra és un 
instrument molt útil que podem po-
sar al seu abast. 

Des de la Coordinació coordineu 
la Xarxa de professionals de jo-
ventut dels ens locals de les co-
marques gironines. En què consis-
teix la tasca de la xarxa?

Les primeres Trobades de Xarxa 
es van començar a realitzar a mit-
jans-finals dels anys 90, quan des 
del Punt d’Informació Juvenil  de 
la demarcació es convocava als 
referents dels PIJ’s per donar-los 
suport. Des de la creació del Pla 
Nacional de Joventut de Catalu-
nya l’any 2001, s’han anat realit-
zant trobades amb els tècnics de la 
demarcació. La finalitat principal 
d’aquestes trobades en un principi 
era la d’informar de les novetats, 
noves directrius, normativa, calen-
dari... que la Direcció General de 
Joventut impulsava i que els afec-
tava en la seva tasca. 

En l’actualitat s’ha evolucionat 
i més enllà de la tasca informativa, 
la missió que ens marquem amb 
aquestes trobades de xarxa és la 
de dinamitzar les polítiques de jo-
ventut a la demarcació de Girona. 
És a dir, es volen crear un conjunt 
de dinàmiques orientades a fomen-
tar espais de coordinació entre els 
diferents agents públics que desen-
volupen polítiques integrals de jo-
ventut.

En l’àmbit de l’educació en el lleure 
es planteja un canvi d’escenari 
amb la incorporació de les certi-
ficacions i les qualificacions pro-
fessionals. Què aportarà aquesta 
nova configuració al panorama ac-
tual i com afectarà a la tasca de 
les associacions d’educació en el 
lleure?
Efectivament, les novetats norma-
tives estatals vinculades a la forma-
ció de monitors, monitores i caps 
impliquen un canvi important. Un 
canvi que hem de prendre com un 
repte i com una oportunitat que ens 
ha de permetre fer aflorar plena-
ment la potència i la qualitat de 

Una part significativa de l’associacionisme juvenil gironí té històricament  
una component notable de voluntariat  

l’educació en el lleure que, de fa 
molts anys, tenim a Catalunya. 

Em consta, també, que les Es-
coles d’Educadors en el Lleure de 
la demarcació de Girona estan 
molt amatents a tots aquests can-
vis i treballen colze a colze amb 
nosaltres per aprofitar aquesta 
oportunitat.

Per què són tan importants les 
polítiques de joventut a nivell 
del territori?
Cal dir que, en qualsevol política, 
la proximitat al ciutadà és un valor 
essencial no deixa de ser una ob-
vietat. Dir-ho de les polítiques de 
joventut, amb tota la seva vessant 
de participació, d’associacionisme 
i d’empoderament juvenil, és fins 
i tot redundant.

Però el què es essencial és que 
això no queda en discurs teòric 
sinó que és una realitat que apli-

quem en el dia a dia:
- La Direcció General de Jo-

ventut actua a les comarques gi-
ronines a través de la Coordinació 
territorial de Girona i sempre te-
nint en compte els seus diagnòstics 
específics.

- Igualment, des de la Coordina-
ció territorial de la demarcació de 
Girona donem suport i treballem 
de forma coordinada amb els ajun-
taments i entitats de la demarca-
ció i estem especialment amatents 
a les seves iniciatives i propostes, 
com exemplifica el projecte Xarxa 
de professionals de joventut del 
qual hem parlat abans.

I tot plegat, com sempre, des 
d’una proximitat real, sortint a co-
nèixer, escoltant, demanant opinió 
i tenint portes i canals ben oberts 
per rebre tot allò que ens pot aju-
dar a fer la nostra feina més efici-
ent i eficaç.
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