Nota de premsa
Terrassa, 3 de març de 2015

El BaumannLab, reconegut com a bona pràctica pels
professionals de les polítiques de joventut
La iniciativa municipal, que impulsa la creació artística jove, es presentarà el
proper 17 de març en unes jornades a Barcelona

El projecte BaumannLab – Laboratori de Creació Jove de l’Ajuntament de Terrassa
ha rebut el reconeixement de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (ACPPJ) com a exemple de bona pràctica. L’entitat ha
seleccionat aquesta iniciativa municipal per al seu projecte “Bones pràctiques en
l’àmbit de la joventut”, un catàleg de projectes de qualitat que l’entitat ha recollit al
web http://www.joventut.info/bonespractiques.
Totes les accions recollides al catàleg de bones pràctiques han estat revisades i
avaluades per una comissió d’experts que n’ha destacat les virtuts i els valors i que
ha cregut que poden ser referència de bones pràctiques per als professionals que
treballen en l’àmbit de la joventut des de l’administració, des del món associatiu o
des del món de l’empresa.
El projecte “Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut” constitueix un aparador de
bons exemples on es valoren projectes exitosos, però també una plataforma de
debat on els i les professionals de l’àmbit de la joventut poden opinar sobre els
diferents projectes inclosos.
El BaumannLab - Laboratori de Creació Jove de l’Ajuntament de Terrassa, creat el
2011, és un servei dedicat a l’impuls i el suport de la creació artística jove, mitjançant
un conjunt d’instal·lacions a disposició dels creadors (sala d’exposicions, tallers,
laboratori amb mitjans tecnològics i espai d’informació) i un seguit de convocatòries
anuals de beques i residències artístiques, ajuts a la producció, ofertes formatives i
la programació de mostres i presentacions de creacions juvenils, a més d’una àmplia
difusió social.
Més informació a www.baumannlab.cat
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