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PRESENTACIÓ 
 

Fa uns mesos, una acabada de triar Comissió Permanent va presentar en Assemblea General 
Ordinària un ambiciós Pla de treball. Exactament el 20 d'abril de 2018, les companyes de la Comissió 
Permanent van explicar totes les accions que havien elaborat i planificat per a la consecució dels objectius 
d'aquesta gran entitat. Es va parlar llavors de totes les àrees en les quals s'havien d'enfocar els esforços, 
de les grans dates de celebració del Consell de la Joventut i també d'interessants i innovadores accions. En 
aquesta mateixa Assemblea General treballem aquestes idees i van ser totes sotmeses a debat. Va haver-
hi moltes accions incorporades al pla, futur de la participació i l’interès de les persones delegades. 
 

 
 

El resultat va ser un document que abordava, a través de 10 grans àrees, 53 objectius específics i 137 
accions a partir dels quals el Consell de la Joventut de València podria incidir en les grans finalitats de la 
nostra entitat: 

- Impulsar i assegurar la participació dels joves en la vida política, social i cultural de la ciutat de 
València, especialment en qüestions que afecten de manera directa, ajudant així el ple 
desenvolupament dels joves i la seua incorporació a la vida ciutadana. 

- Fomentar l'associacionisme juvenil, estimulant la creació i desenvolupament d'associacions, 
prestant el suport assistencial que fóra requerit. 

- Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma. 
- La difusió entre els joves dels valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans. 
- Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s'establisquen per a l'estudi de la 

problemàtica juvenil en l'àmbit de la ciutat de València. 

Es van proposar dos anys per a portar-ho tot aquest treball a cap i ja ha passat el meridià. Per aquest 
motiu, es presenta aquest document de revisió del Pla de treball 2018-2019 del Consell de la Joventut de 
València. Perquè entre totes valorem el treball realitzat i actualitzem les accions del pla d'acord amb les 
noves necessitats de les associacions que formen el CJV i la joventut de la ciutat.  

A continuació es presenten les accions que treballem en la passada Assemblea General Ordinària del 
20 d'abril. Al llarg del document s'indica la situació actual de cadascuna de les accions, utilitzant un senzill 
codi i s'inclouen algunes fotos de l'esdeveniment. 

Fet!     

Previst per a 2019  
 
Gràcies per interessar-te i involucrar-te en el treball del Consell de la Joventut de València. 

Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València. 
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La Comissió Permanent ha volgut focalitzar gran part dels seus esforços en aquesta àrea de manera 
que es puguera traslladar de manera eficaç i real l'opinió de les persones joves de la ciutat de valència i de 
les associacions juvenils davant totes les institucions on es realitzen polítiques de joventut. Per 
descomptat, també s'ha treballat per a promocionar el Consell de la Joventut de València i a les 
associacions juvenils que el formen i per a crear una xarxa d'entitats més forta, gran i interconnectada.  

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea van ser: 

A1. Establir quins són els principals actius socials que puguen ser beneficiosos per al CJV. 

Acció: 
A1.1. Crear un sociograma per a trobar els principals actius que puguen beneficiar l'actuació 
del CJV.  + F2.2  

 
 

Ja comptem amb els primers resultats 
d'aquest Sociograma que estudia la participació 
de les persones joves de la Ciutat, i que ens 
permetrà arribar a major nombre de joves i 
atendre les seues necessitats. Volem continuar 
treballant en aquesta línia i aprofundir en 
aquesta temàtica en 2019. 
 
 
 

 

A2. Ser coneixedors de les polítiques i estratègies per a la joventut de cada àrea del govern 
municipal. 

Acció: 
A2.1. Establir comunicació amb les principals Regidories de l’Ajuntament de València per a 
conèixer el seu impacte en la població jove associada i no associada, continuant amb la bona 
relació amb la Regidoria de Joventut.  

La Comissió Permanent ja s'ha reunit 
amb les següents Regidories de l'Ajuntament de 
València: 

- Regidoria de Joventut. 
- Regidoria d'Igualtat i polítiques 

inclusives. 
- Fundació València Activa. Regidoria de            

Desenvolupament Econòmic. 
- Regidoria de Cultura Festiva. 
- Regidoria de Transparència i 

Participació. 
També s'ha participat en el projecte “València, 
Ciutat Saludable” de la Regidoria de Sanitat, 
Salut i Esports. 

 
 

 

A. RELACIONS INTITUCIONALS 
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A3. Ser partícip de les Comissions de l'administració municipal que afecten a les associacions 
juvenils. 

Accións: 
A3.1. Participació, entre altres, en la Comissió Avaluadora de Subvencions a Entitats 
Juvenils.  

La Comissió Permanent ha realitzat un seguiment de les Subvencions a Associacions Juvenils de 
l'Ajuntament de València. Ha participat en l'elaboració de les bases de la subvenció i també en la Comissió 
Avaluadora d'aquestes. Actualment ja estem pendents de les subvencions de 2019.  
D'altra banda, s'ha fet seguiment dels temes de Joventut de Comissió de Desenvolupament Humà, 
Educació, Joventut, Esports i Cultura de l'Ajuntament de València. Fins al moment no s'ha participat en cap 
de les convocatòries. 

A3.2. Participar en les comissions de seguiment del Pla Jove Municipal i fer partícips 
d’aquest procés a les entitats del CJV.  

 
  Estem en un període de canvi del Pla Jove de la 
Ciutat. La vigència del Pla 2014-2018 ha finalitzat i, tal com 
estava previst, el Servei de Joventut va realitzar una reunió 
amb els grups municipals per a valorar el Pla. 
El CJV participà en aquesta reunió i plantejar les manques 
que havíem pogut observar i els reptes aconseguits.  

Paral·lelament el CJV ha dut a terme 4 trobades de 
polítiques municipals de joventut (emmarcats en el projecte 
Erasmus KA3. 100% Youth Decided Youth Policies i dos 
Diàlegs Joves en el CJV per a participar en l'elaboració del 
Pla Jove de la Ciutat 2019-2023. 

 

 

A4.  Establir i participar de trobades entre Consells de la Joventut i Centres Municipals  de la 
Joventut per a elaborar estratègies d'acció i rendició de comptes cap a la joventut associada i no 
associada. 

Accions: 
A4.1. Trobades amb Consells Locals de la Joventut a nivell de la Comunitat Valenciana, com 
a exteriors (Barcelona o Madrid) per a elaborar estratègies comunes i un espai obert de 

comunicació i coneixement.  
Hem estat en contacte amb diferents Consells Locals de la Joventut fins al moment i està prevista 

per a 2019 la nostra participació en una trobada de Consells Locals de la Joventut en Calahorra. A més, 
tenim la voluntat de tornar a programar una visita al Consell de la Joventut de Barcelona, que va estar 
previst per a setembre de 2018 i va caldre cancel·lar per motius personals dels assistents. 

A4.2. Participar de les trobades i les estratègies del Consell Valencià de la Joventut.  
S'ha participat en les Assemblees Generals i Plenàries convocades pel Consell Valencià de la 

Joventut, a més de les comissions de treball de polítiques de joventut. 

A4.3. Trobades amb els Centres Municipals de Joventut de València per a generar sinergies 

i coordinar estratègies comunes.  

A5. Afavorir processos d'apropiació de les accions del CJV per part de les associacions que 
formen el CJV. 
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Acció: 
A5.1. Convidar a les entitats de ple dret a la planificació del pla de treball i als 
esdeveniments on siga rellevant la seua presència, per exemple la Fira d’Associacions.  

Entre altres accions, s'ha convocat a les entitats del CJV perquè participaren en la redacció dels 
nous estatuts del CJV i també s'ha introduït en la metodologia de treball de la CP, el treball amb les 
associacions previ a l'aprovació del Pla de treball.  

A6. Major rendició de comptes entre el CJV i les associacions. 

Acció: 
A6.1. Rendició de comptes de les activitats en què els membres de la Comissió Permanent 
hagen sigut partícips com a representants del CJV.  

En les Assemblees que anem convocant, s'adona de les reunions institucionals que es van 
esdevenint i de les previstes. Per exemple, es va explicar en l'última Assemblea General la voluntat de 
reunir-nos amb la Regidoria de Participació perquè el CJV formara part del Consell Social de la Ciutat. 

A7. Participar en els principals mitjans de comunicació. 

Acció: 
A7.1. Elaboració d'articles d'opinió per defensar la situació de la joventut quan es veja en 

risc per decisions polítiques.   
Tot i que el passat 2018 vam eixir 2 vegades en premsa, som conscients que cal realitzar un major 

esforç en comunicació de nostres idees. 

- El Consejo de la Juventud de Valencia denuncia los retrasos de la Concejalía de Juventud de 
Valencia. https://www.elperiodic.com/valencia/noticias/576773_consejo-juventud-valencia-
denuncia-retrasos-concejalia-juventud-valencia.html  

- Falleras vestidas de morado. https://www.levante-emv.com/fallas/2018/11/28/falleras-
vestidas-morado/1801389.html  

A8. Promocionar i donar a conèixer el Consell de la Joventut de València. 

Accións: 
A8.1. Recerca d’associacions juvenils de la ciutat de València que no estiguen dins del CJV, 
per presentar-los el CJV, conèixer i tindre en compte la seua opinió respecte del mateix, els 
motius pels quals no estan dins i animar-les a participar-hi.  

En 2018 es va realitzar una completa cerca de les associacions juvenils de la Ciutat de València que 
no estigueren en el CJV. En algunes en las que vàrem contactar es va fer una reunió en la qual se 
presentava el Consell i s’oferia l’oportunitat de vindre a participar. Cap d’estes associacions s’ha animat. 

A8.2. Potenciar la tasca de comunicació dotant-la de majors recursos tècnics i econòmics. 

 
Una de les prioritats de 2019 és aquesta acció i es realitzarà mitjançant la contractació a mitja 

jornada d'una tècnica en comunicació del CJV. Esperem fer un salt de qualitat en les nostres xarxes i en la 
nostra estratègia comunicativa. 
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Els majors esforços en aquesta àrea han anat dirigits principalment al procés d'elaboració dels nous 
estatuts del CJV i a millorar les relacions interassociatives. A més es va realitzar durant el primer semestre 
de l'any un estudi de les associacions inactives en el CJV i es va procedir a la baixa d'aquestes del cens del 
CJV. Actualment podem dir que va ser un procés reeixit ja que, al gener de 2019, 4 de les 20 associacions 
que es van donar de baixa, han presentat la seua sol·licitud per a tornar a ingressar en el Consell.  
De totes maneres, la Comissió Permanent es fa càrrec del gran treball que mancada per realitzar per a 
aconseguir aconseguir els objectius que ens plantegem en aquest sentit. 

 
Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

B1. Establir dinàmiques de funcionament per millorar el CJV. 

Accions: 
B1.1. Programa de Cures. Crear un marc intern per millorar les relacions entre totes  les 

actrius i actors del CJV.  
B1.2. Reunions de la Comissió Permanent obertes a totes les entitats membres del Consell 

que vullguen fer un seguiment del dia a dia del CJV.  
B1.3. Trobada anual d’entitats membre del CJV. Aquesta iniciativa, una vegada 
consolidada, podrà ser un referent com encontre de gent jove de la ciutat de València.  

 
El passat 15 de setembre el CJV va convocar 

una Assemblea General i es va aprofitar aquesta 
oportunitat per a realitzar la trobada anual 
d'entitats.  Aquest dia vam poder conéixer-nos 
millor, conéixer l'espai del Saler i també treballar 
proposte d’educació per al Pla Jove de la Ciutat.  

 
 
 

 

B2. Adaptar la nostra normativa a la nova realitat associativa. 

Acció: 
B2.1. Revisió dels Estatuts del CJV i creació d’un nou Reglament de Règim Intern.  

 
 

 Actualment ja comptem amb 
una proposta d'estatuts que es presenta a 
votació en l'Assemblea General del 2 de març. 
Ha sigut un procés de més de 4 mesos en què 
s'han convocat tres reunions i en el qual han 
participat, directa i indirectament, huit 
associacions del Consell. 

 
 
 

 

B. AREA DE GESTIÓ INTERNA 
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B3. Adaptació de l'equip tècnic a la realitat de les associacions de la ciutat. 

Acció: 
B3.1. Incrementar l'equip tècnic per a donar un millor servei a la joventut i ampliar l'horari 

d'atenció als joves.  
 

B4. Participar activament dels projectes de participació que s’estiguen desenvolupant a la ciutat 
de València. 

Accions: 
B4.1. Foment d’espais de treball per a la joventut i gestió del coworking. Oferir totes les 
facilitats demandades per les entitats en la nostra seu, amb la possibilitat de reclamar a 
l’ajuntament si en algun cas hi hagueren noves necessitats. Establit queda  el sistema de 
reserves dels espais dels quals disposa el CJV mitjançant el formulari de  la nostra web 
www.valenciajove.com  

Durant enguany la joventut de València ha perdut un dels espais oferits des del Servei de Joventut 
de València, el Casal del Esplai del Rocafort. S'ha sol·licitat al Regidor, Roberto Jaramillo, solucions per al 
problema de la falta d'oferta d'espais públics municipals. D'altra banda, tanquem l'any 2018 amb una nova 
incorporació en el coworking del CJV, i al febrer de 2019, està prevista una nova. Per tant, augmenta el 
nombre de persones que treballen per a la joventut en els nostres espais però continua havent-hi espais 
lliures per a altres associacions. 

B4.2. Xarxa de recursos compartits. Continuar, com s´ha fet fins ara, prestant el recursos 
dels que disposa el CJV, mitjançant el formulari de reserva de la pàgina web.  

Com sempre, els recursos del CJV continuen estant disponibles per a les associacions juvenils de 
València i, especialment, per a les entitats membre de CJV. Al llarg del 2018 s'ha cedit els espais del 
coworking, la sala de reunions i també material per a la realització d'esdeveniments: Projector, ordinador 
portàtil, etc. També s'ha donat suport a les associacions del CJV per a sol·licitar espais municipals del Servei 
de Joventut de València com el Casal del Esplai o el mateix edifici de Joventut fora de l'horari normal 
d'obertura. 
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L'àrea d'igualtat ha sigut una de les quals més suport ha rebut. La Xarxa de Dones Joves ha sigut 
partícip de totes les accions i això ha sigut clau per a l'adequada gestió de les reivindicacions, propostes i 
formació que presentem en el Pla de Treball. 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

C1. Adaptar el funcionament intern del consell en matèria d'igualtat.  

Accións: 
C1.1. Creació d’un Pla d’Igualtat.  

Actualment està en marxa la fase de diagnòstic del Pla d'Igualtat del CJV. Es tracta d'un pla a 
través del qual volem conèixer la situació de les entitats juvenils en aquesta matèria i dissenyar una sèrie 
d'eines que afavorisquen la plena igualtat entre dones i homes en el si de les associacions. 

C1.2. Publicacions i documents redactats en llenguatge inclusiu  
Aquesta acció va ser un compromís que va adoptar la Comissió Permanent del CJV i que s'ha 

complit. Tots els documents del CJV estan redactats en llenguatge inclusiu i, per descomptat, el compromís 
s'estendrà a aquest 2019. 

C1.3. Mobilitzar a les persones llatinoamericanes joves amb problemes de diferents àmbits, 

social, econòmic, entre altres.  
 

C2. Promoure formació en l'àmbit d'igualtat i inclusió. 

Accions: 
C2.1 . Formació sobre feminisme i noves masculinitats. (Amelia Valcarcel, Rosa Cobo, 
Gabriela Moriana o Elena Mut).  
C2.2. Taller d'empoderament femení (ReEvolución femenina/masculina amb Raquel 
Ribarosy) http://www.reevolucionfemenina.com/presencial/  
C2.3. Taller de detecció i intervenció de la violència de gènere: com detectar-ho i com 
actuar (Associació Context).  

 
 
El dia 20 de juliol celebrem en el CJV una 

formació a persones voluntàries sobre la prevenció 
de violència de gènere enfocada principalment a 
festivals i altres esdeveniments musicals. El taller va 
ser impartit per la Federació d'Associacions 
d'Assistència a Víctimes de Violència Sexual i 
Gènere (FAMUVI). Van acudir al taller entorn de 20 
persones interessades, algunes de les quals ens van 
informar que participarien en els punts violetes 
d'alguns festivals aqueix mateix estiu.  

 

 
 

 
 
 

C. AREA D’IGUALTAT I LGTBI 
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C2.4.   Formació   a   la   cort   fallera   en   perspectiva   de   gènere   i    feminisme.  
 

El 28 de novembre realitzem el taller sobre igualtat 
a la Cort de la Fallera Major i a la Fallera Major de València. 
En la formació van participar també la Xarxa de Dones 
Joves del CJV i va ser impartit per Formigues Liles, una 
empresa de professionals de la igualtat.  Vam tindre 
sobrada repercussió mediàtica i va ser un tema de debat 
que va posar al CJV, temporalment, en els mitjans de 
comunicació. 

 
 

C2.5. Formació en anti-odi i no discriminació. Històries de vida del col·lectiu trans (Lambda). 

 
C2.6. Taller sobre menstruació. Comunitat educativa sobre el cicle menstrual Sóc1sóc4 

(Erika Irusta). https://soy1soy4.com/  
C2.7. Sensibilització sobre diversitat funcional i assistència sexual (Cineforum: Las 

Sesiones).  + C4.1. + G3.2.  
  

 
El 29 de juny realitzem un Cineforum de la pel·lícula 

Les Sessions. Acompanyats per l'Associació Sexualitat 
Funcional, vam poder debatre sobre les necessitats afectives i 
sexuals de les persones amb diversitat funcional i com 
s'estaven cobrint des de l'associació.  
Va ser un esdeveniment on es va produir gran debat i on totes 
les persones van poder expressar les seues preocupacions i 
resoldre els dubtes. 

 
 

C2.8. Formació en instituts sobre el col·lectiu Transexual.  

 

C3. Enfocar transversalitat de gènere a totes les activitats del Consell. 

Accions: 
C3.1. Realitzar campanyes vinculades a l'àrea en els dies Nacionals o Internacionals.  

 
Enguany s'han realitzat 

algunes campanyes de sensibilització. 
Es mostren els materials propis del 
CJV, no obstant això també hem 
col·laborat en altres campanyes com 
per exemple, el Dia de la Joventut 
juntament amb el Consell Valencià de 
la Joventut o el Dia Mundial de la 
Lluita contra la Sida, juntament amb el 
Comité Antisida. València 
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C3.2. Proporcionar la Xarxa de Dones del CJV com un espai de referència, tant de denúncia 
com de reivindicació, sobretot allò que influeix en les dones joves. El seu treball estarà 
involucrat en el Pla de Treball del CJV.  

Si bé la Xarxa de Dones Joves del CJV sempre està en procés d'incorporació de noves persones 
interessades a treballar, actualment és una Xarxa activa i que està tirant avant un gran treball. Han 
participat activament en la gestió de totes les accions del pla de treball en la seua àrea d'igualtat, a més de 
participar en un Diàleg Jove per a elaborar propostes d'Igualtat per al Pla Jove de la Ciutat. D'altra banda, 
han participat en dos tallers formatius. El primer d'ells juntament amb la Cort de la Fallera Major el 28 de 
novembre, i d'altra banda, un taller titulat “La precarietat té nom de dona” 

C4. Fomentar la participació de persones joves excloses. 

Acció: 
C4.1. Taller afectiu-sexual amb persones amb diversitat funcional. Acadèmia Sexualitat 
funcional http://sexualidadfuncional.es/sexualidad-funcional/   
Justificat en el apartat C.2.7.  

C4.2. Taller d'esport inclusiu.  

C4.3. Participar el Dia de l'Orgull LGTB col·laborant amb Lambda.  
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Com es pot observar, el Pla de Treball en matèria d'emancipació és bastant ambiciós. Es van 
presentar un gran nombre d'accions, de les quals s'han pogut dur a terme algunes d'elles. En 2019 
continuarem treballant per a executar la major part d'elles, no obstant això, sent realista, serà difícil 
executar la totalitat.  

D'altra banda, a més de les accions que s'han esmentat anteriorment, no cal oblidar que la XXIII Fira 
d'Associacions del CJV va estar centrada exclusivament de l'emancipació dels joves de València.  

En primer lloc, a manera de diagnòstic, tres companys del CJV van fer més de 70 entrevistes a 
persones estudiants de la Universitat per a conéixer les seues inquietuds, necessitats i propostes quant a 
ocupació, habitatge i mobilitat. Els resultats d'aquestes enquestes seran sotmeses a votació en 
l'Assemblea General Ordinària (resultat de les trobades d'educació i emancipació del projecte KA3 100% 
Youth Decided Youth Policies) i posteriorment elevades al Servei de Joventut com a propostes per al Pla 
Jove de la Ciutat. 

També, en l'acte central de la XXIII fira d'Associacions del CJV comptem amb la Subdirectora de la 
Fundació València Activa, Mar Marín, que ens va explicar quines són les mesures que s'estan duent a 
terme d'ocupació per a les persones joves a la ciutat i vam poder debatre sobre les qüestions que ho 
participants presentaven. 

 

 

 
 

D. AREA D’EMANCIPACIÓ 

http://www.valenciajove.com/
mailto:permanent.cjv@gmail.com


Consell de la Joventut de València 
C/ Campoamor 91 
46022 València 
T.962087145 
www.valenciajove.com 
tecniccjv@gmail.com 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

D1. Denunciar la situació de l'Emancipació de la gent jove en la ciutat. 

Accions: 
Encara que en 2018 hem fet difusió d'alguna campanya relacionada amb el tema d'ocupació i ens 

hem reunit amb la Fundació València Activa, en 2019 hi ha un compromís per part de la Comissió 
Permanent de dotar de majors recursos a aquesta àrea ja que, com sabem, l'emancipació és uns dels 
problemes més importants de la joventut valenciana i el CJV ha d'estar a l'altura. 

D1.1. Posicionament del CJV en temes que afecten a l'àrea. Hem de tindre una postura clara 
que aglutine les preocupacions i propostes de la joventut de la ciutat en el que respecta a la 

seua emancipació.   
D1.2. Campanyes temàtiques en dates assenyalades. Des del CJV durem a terme una sèrie 
de campanyes de sensibilització en relació a aquelles problemàtiques que afecten 
directament a la joventut, com pot ser la temporalitat, la sobre qualificació, la desocupació, i 

en general totes les problemàtiques que s'adrecen a aquesta àrea.  
D1.3. Campanya activa transversal entre els sindicats laborals i els estudiantils per a 

reclamar unes pràctiques remunerades.  

 

D2. Impulsar Plans de Vivenda Locals en col·laboració amb els actors rellevants (Regidoria 
d’Habitatge de l'Ajuntament de València). 

Accions: 
D2.1. Difusió de les ajudes existents en relació a l'habitatge. Volem fer difusió d’aquesta 

informació i totes les novetats en la nostra Newsletter.  
D2.2. Reunions periòdiques amb la Regidoria d’Habitatge, i així transmetre-li les 

reivindicacions de la joventut.  

D2.3. Cinefòrum «Las hijas del barrio» en relació amb l’Área de Igualtat i LGTBI.  
D2.4. Tractar d'aprofitar el impacte positiu que té la presència d'estudiants Erasmus a la 

ciutat de València per a promoure l'emancipació de la juventut valenciana.  
 

D3. Anàlisi de la situació sociolaboral de la joventut a València incorporant els reptes que  
planteja la revolució tecnològica i les noves relacions laborals. 

Accions: 
D3.1. Foment de les relacions amb els treballadors i treballadores organitzades. Volem 
apropar-nos a col·lectius de treballadors joves que s'estan organitzant en el seus centres al 
marge del canals clàssics (sindicats) per a visibilitzar-nos i contribuir al foment de 
l'associacionisme laboral i fer públiques les seues reivindicacions.  

D3.2. Difusió d'ajudes existents en relació al treball.  
D3.3. Tallers de orientació i legislació laboral. Mostrarem les distintes alternatives de que 
disposa la joventut per a millorar la seua ocupabilitat, i els donarem una sèrie de eines en 
relació a la legislació laboral.  Justificat en el apartat C.3.7.  
D3.4 Tallers sobre la dona i el mercat laboral. El CJV ha de fer veure quines són les 
dificultats de les dones al mercat laboral i treballar per la seua eradicació. El primer pas és la 
conscienciació de la joventut al respecte, i per això oferirem tallers en els que es parle sobre 

bretxa salarial, sostre de cristall, etc.  
D3.5. Debat sobre el mercat laboral i els canvis propiciats per la revolució digital. La 
revolució digital planteja una autèntica revolució en el treball tal i com l’entenem 
actualment, provocant l’aparició de noves relacions laborals i nous treballs. Es fonamental la 
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formació de la joventut sobre aquesta problemàtica, i propiciarem els debats i l'intercanvi 

de idees sobre aquesta qüestió que afecta al seu futur.  
D3.6. Taller sobre economia social com a mètode de emprenedoria i auto- ocupació 
juvenil. L’economia social ha estat un dels sectors que han minorat els efectes de la crisi 
sobre l'economia i el treball en el nostre país. El funcionament de les seues entitats, i les 
regles internes que reguen el seu funcionament, basades en la participació democràtica del 
seues membres, han estat un dels motius de la seua resistència als efectes de la crisi. A més, 
l'economia social disposa de moltes eines que permetrien auto-ocupar-se a moltes persones 
joves. Organitzarem un taller per apropar l'economia social i les seues ferramentes a la 

joventut valenciana.   
D3.7. Jornada formativa sobre sindicalisme. Actualment la joventut valenciana es troba 
molt allunyada dels sindicats i el paper que aquests juguen dins de la nostra societat. Per 
aquest motiu, des del CJV, veiem necessari apropar els valors del sindicalisme a la joventut, i 
tot això tenint en compte els sindicats majoritaris (Joves  de CCOO-PV i Aposta Jove UGT). 

 + D3.3.  
El passat 11 de desembre es va 

organitzar un taller sobre sindicalisme i drets 
laborals per a les persones joves en la Universitat 

de València en col·laboració amb Joves de 
Comissions Obreres, A posta Jove UGT-PV i la 
Delegació d'Estudiants de la UV. Malgrat tots els 
mitjans que vam posar en la difusió de 
l'esdeveniment, van acudir molt poques 
persones. 

  

D3.8. FEVECTA ( ajuda a la creació de cooperatives)  
 

D4. Impulsar millores en la mobilitat de la joventut valenciana. 

Accions: 
D4.1. Informació sobre abonaments i descomptes existents per a potenciar l’ús dels 
transports públics. Facilitarem informació sobre els descomptes i abonaments que 

existeixen per a la joventut.  
D4.2. Reunions amb la Regidoria de Mobilitat per a traslladar-li les nostres propostes i 
preocupacions amb l'objectiu d’aconseguir una ciutat millor vertebrada que facilite la 

mobilitat dels joves per a garantir la seua emancipació.  
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Probablement l'àrea d'educació és la que més esforç i obstinació requerisca en 2019, ja que s'han 
dut a terme poques de les accions que plantegem. És important destacar que, al marge de les accions 
proposades, es va realitzar el 15 de setembre, en el Casal d'Esplai, una trobada d'entitats en les quals 
parlem de propostes en matèria educativa en Formació Professional i Universitària. Els resultats d'aquest 
Treball els sotmetrem a debat en la pròxima assemblea del CJV (resultat de les trobades d'educació i 
emancipació del projecte KA3 100% Youth Decided Policies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

E1. Oferir espais a les associacions en els que desenvolupar el seu discurs al voltant de diferents 
temàtiques incloses dins de l'educació formal. 

Accions: 
E1.1. Crear una newsletter per a centres educatius que aglutine tota la informació sobre 

esta àrea i sobre qualsevol novetat que afecte al sistema educatiu.  
A pesar que no s'ha generat la newsletter en 208, el CJV ha anat als instituts més pròxims a la 

nostra seu per a presentar la Xarxa de Corresponsals, els participants de les quals ens ajudaran a conéixer 
les necessitats dels estudiants. 

E2. Generar recursos d'orientació educativa per a la joventut de la ciutat. 

Accions: 
E2.1. Creació d’una guia d'orientació per a l'estudiantat que aglutine els coneixements 
tècniques que ha de conèixer l'estudiantat per a facilitar el transcurs de la seua vida 

educativa.  
Després d'analitzar la gran quantitat d'informació que requeriria aquesta guia, hem enfocat 

aquesta acció cap al Servei de Joventut. El Pla Jove de la Ciutat de València, ja en el seu esborrany publicat, 
es compromet a “acompanyar a l'alumnat d'ESO per a superar amb èxit l'etapa educativa i ajudar-lo a 
traçar el seu itinerari formatiu professional” a través de 3 accions concretes. (Mesura 6 de l'Eix 1 de 
l'Esborrany del Pla Jove) 

E2.2. Portal del/a alumne/a. Un espai on es puguen canalitzar els dubtes o propostes en 

relació amb els centres educatius.  
E2.3. Formació d’accés a la universitat: Apropar als joves d’instituts informació d’ interès en 

matèria de carreres.  

E. AREA D’EDUCACIÓ 
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E3. Reivindicar i conscienciar a la joventut en determinades qüestions que envolten a l'educació 
secundària i universitària. 

Accions: 
E3.1. Intercanvi de idiomes. Som conscients que una de les millors formes per a prendre 
idiomes és practicar-los amb persones natives, però no totes les persones tenen capacitat 
per a anar estudiar a l'estranger. Per això, els Consell oferirà un espai d’intercanvi d’idiomes 
que afavorirà als estudiants valencians i als que provenen d'altres països.  

 
 

 
Enguany hem organitzat dos 

projectes d'intercanvi d'idiomes d'italià. Els 
intercanvis van tindre una capacitat 
màxima de 15 persones joves. 

 
 
 
 
 
 
 

 
E3.2. Taller d'educació per a la participació. El CJV s'ha caracteritzat per promoure de forma 
activa l'associacionisme i la dinamització de la joventut com a forma de promoció personal i 
professional. És per això que veiem necessari formar a la joventut valenciana en matèria de 

participació.  
De moment hem realitzat la fase de diagnòstic de la participació juvenil a la ciutat. En 2019 

posarem aquesta acció tenint en quanta els resultats d'aquest diagnòstic. 
E3.3. Curs formatiu en Primer Auxilis per tal de dotar als joves d'unes nocions bàsiques en 

aquest tema. Amb això estaran capacitades per a actuar en situacions d'emergència.  
 

E4. Promocionar el respecte i la convivència entre els i les estudiants. 

Accions: 
E4.1. Taller d’educació afectiva i sexual dirigit principalment a alumnat d’ESO. Des del 
CJV volem proporcionar eines teòric-pràctiques per a conscienciar de la importància de 
l'educació afectiu-sexual com a instrument de prevenció de relacions desiguals, ETS, 

mètodes anticonceptius, etc.  
E4.2 Taller de llenguatge de signes per a sensibilitzar a les nostres entitats i a totes les 
associades sobre la realitat d'aquest col·lectiu, un dels més infrarepresentats tant en els 

consells com en les institucions és el col·lectiu dels sordmuts.  
E4.3 Taller de prevenció a l'assetjament i el ciberbullyng. Al CJV som conscients que cada 
vega és més necessari parlar al voltant de la violència com a concepte per a poder entendre 
què ocorre quan apareix en espais on es produeixen relacions i interaccions socials com son 

l’escola, la teua pròpia entitat o les xarxes socials.  

 

E5. Fomentar una visió crítica i propositiva de la joventut sobre qualsevol temàtica que els 
afecte. 
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Acció: 
E5.1. Debats per a visibilitzar les diferències entre sistemes educatius de distints països. 
Aprofitar que València compta amb un gran nombre d'estudiants Erasmus cada any per a 
reunir a aquests estudiants forans i als estudiants de la nostra ciutat, i que puguen debatre i 

comparar les carències i fortaleses dels seus respectius sistemes educatius.  
 

E6. Canalitzar a través del CJV les reivindicacions i propostes en matèria educativa. 

Acció: 
E6.1. Publicació en les nostres xarxes socials sobre aspectes d’interès per a la comunitat 

educativa.  

 

E7. Potenciar les metodologies de l'educació no formal en totes les activitats del CJV de les 
seues entitats per a propiciar una participació real. 

Accions: 
E7.1. Proporcionar curs de Monitor de Temps Lliure. Des del CJV sabem de la importància 
del treball dels monitors de temps lliure en quant a la promoció de la participació i 

l'associacionisme juvenil.  
E7.2. Tallers d'oci alternatiu esportiu. Aquests tallers van dirigits a la joventut en general, 
però en particular, a aquelles persones més joves d’entre 14 i 20 anys, una franja d’edat que 
es troba més allunyada de la participació en l’associacionisme  juvenil. Per aquest motiu, 
aquesta acció pretén atraure al món del Consell a entitats que en general no es trobaven en 
l’associacionisme tradicional. Entre els tallers que tenim previst realitzar proposem el 

Parkour i la Calistenia com a modalitats d’esport alternatiu.  
E7.3. Talleres de educació no formal per garantir estiga present en totes les nostres entitats 
en el seu dia a dia. Els valors de l'educació no formal són transversals i ens aporten un punt 

de vista divers que enriqueix l'activitat de qualsevol entitat.  

E7.4. Crear un equip de formadors del CJV.  
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La promoció de l'associacionisme, la participació i el voluntariat és el nostre objectiu general com a 
Consell i, per tant, la gran majoria de les accions que portem acabades de totes les àrees compleixen 
també amb aquest objectiu. No obstant això, som conscients dels grans reptes que tenim al davant, com 
és el foment de la participació de la joventut no associada..  

 
Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

F1. Acostar a la població jove associada i no associada a participar en les activitats del CJV.  

Accions: 

F1.1. Elaboració dels següents plans de treball del CJV amb la col·laboració de la joventut 
associada.  

 
 
En 2018 obrim un procés participatiu en 
l'Assemblea del 20 d'abril per a treballar 
conjuntament aquest Pla de Treball. 
En l'Assemblea en la qual se'l pla de Treball de 
2019 establirem mecanismes per a la revisió i 
actualització del document. 
 
 
 
 
 
 

 
B1.2. Reunions de la Comissió Permanent obertes a totes les entitats membres del Consell 

que vullguen fer un seguiment del dia a dia del CJV.  

 

F2. Augmentar els processos participatius del CJV.  

Accions: 

F2.1. Convidar a les associacions a les reunions amb les diferents regidories segons 
temàtica d'actuació de les primeres, igual que a les diferents comissions de l'administració 

pública que tinguen a veure amb la població jove.  
F2.2. Anàlisi participativa per part dels tres actors implicats (CJV, joventut associada i 
joventut no associada) sobre què entenem per participar en diferents trobades al llarg del 
temps i espais sota el lema “participar? que és això?”.  Justificat en l’Acció A1.1.  

 

F3. Cercar noves formes i resultats de la participació. 

Acció: 

F3.1. Implementar la metodologia de l'Educació per a la Participació en les Xarxes de 
corresponsals.  

El projecte “Creando futuro” proposa un itinerari d’Educació per a la Participació 

F. AREA DE PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME. 
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per a joves nomenat “Cantera” que ofereix una proposta metodològica i formativa 
per implementar en grups de joves mitjançant activitats i tècniques per fomentar 
l’educació en valors i desenvolupar la cultura participativa 

F4. Cercar noves vies per a augmentar la participació de la població jove no associada. 

Accions: 

F4.1. Realitzar un diagnòstic de la realitat de la població jove mitjançant la  participació de 

la joventut associada i no associada.  
F4.2. Creació de noves xarxes de participació després de fer la feina de fer un sondeig de 
necessitat i/o vocació. Per exemple ja es va explorar la possibilitat de crear una “Xarxa de 

Musics”.  

 

F5. Replantejar i avaluar la situació de canalització de la participació de la joventut no 
associada. 

Acció: 

F5.1. Creació d'una ‘’bústia jove’’ digital o físic, explorant la possibilitat de difondre-ho 
en els centres educatius, ja siga instituts, universitats i formació de graus, on la població jove 

expresse les seues inquietuds i puguem com a consell de la joventut donar una resposta.
 

http://www.valenciajove.com/
mailto:permanent.cjv@gmail.com


Consell de la Joventut de València 
C/ Campoamor 91 
46022 València 
T.962087145 
www.valenciajove.com 
tecniccjv@gmail.com 

 

 
 

 
 

En aquesta àrea tenim grans projectes planificats per a 2019. En 2018 ens centrem principalment en 
la representació institucional enfront de la Regidoria de Sanitat i Salut i en la realització de propostes en 
matèria de salut per al Pla Jove de la Ciutat. 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

G1. Promocionar una vida saludable. 

Accions: 
G1.1 Donar a conèixer els perills que hi ha en les dietes famoses. Fer un taller per aprendre 

a menjar saludablement, sense oblidar cap nutrient.  
G1.2 Reunió amb la Conselleries i Regidories de Sanitat i Educació, Cultura, Investigació i 
Esport. Sol·licitarem una reunió amb aquestes conselleries per a donar a conèixer les 
nostres inquietuds en aquest àmbit.   

 

 
 

EL CJV va participar en la primera sessió de 
València, Ciutat Saludable organitzat per la Regidoria 
de Sanitat i Salut de l'Ajuntament de València on vam 
posar plantejar el nostre punt de vista a prop de les 
necessitats de la joventut en aquest aspecte. 
Va ser un esdeveniment on vam poder col·laborar amb 
altres associacions, no juvenils, amb la finalitat 
d'esbossar la ciutat que necessiten els joves. 

 
 
  
 
 

 

G2. Donar a conèixer la importància de la salut mental. 

Acció: 

G2.1. Desmentir l’estereotip que ni ha sobre les malalties mentals.  
G2.2. Recolzar una conducció responsable, mitjançant campanyes, donant a conèixer els 
problemes mentals que poden afectar a dita conducció com poden ser depressions, ansietat 

entre altres.  
 

G3. Informar sobre la importància de mantenir unes practiques sexuals saludables entre les 
persones joves. 

Accions: 
G3.1. Informar sobre infeccions de transmissió sexual i com detectar-les. La Comissió 
Permanent col·laborarà amb l’associació LAMBDA per a que informen sobre el seus 
programes de formació sobre malalties, a més que donen a conèixer les proves que ni hi ha 

per a detectar-les.  
G3.2. Taller afectiu sexual “Sexualitat Funcional”. Contactar amb l’associació de sexualitat 

G. AREA D’EDUCACIÓ I PROMOCIO PER A LA SALUT 
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funcional per la creació d’un taller.   Justificat en la Acció C2.7.  
 

G4. Realitzar una campanya de prevenció d’adicions , a més d’afavorir el consum responsable. 

Acció: 
G4.1. Vídeos de sensibilització sobre adicions. Creació d’un vídeo per a difondre per les 
xarxes socials les experiències personals sobre addiccions, enfocades a com a afectat al seu 

entorn.  

G4.2. Adherir-se al pla municipal de drogodependència.  
 

G5. Fomentar l’esport en diversos àmbits. 

Accions: 
G5.1 Donar a conèixer el paper de la dona en l’esport. Fomentarem el paper de la dona en 
l’esport mitjançant el suport en les xarxes socials i col·laborant amb associacions que 

impulsen el paper de la dona, com per exemple Nosotras Deportistas.   
G5.2 Afavorir esports minoritaris. Per les xarxes socials i la pròpia web del Consell, 

donarem a conèixer esdeveniments esportius.  
 G5.3 Afavorir esports alternatius. Degut a l’entrada de noves associacions, col·laborarem 

amb ells per a donar a conèixer esport minoritaris com per exemple: Parkour. (E7.2.)  
 

G6. Donar a conèixer la manera de millorar la salut social de la gent jove. 

Accions: 
G6.1. Guia sobre el consum responsable, ètic i bio. La Comissió Permanent fomentarà el 
consum responsable, bio i ètic, mitjançant consells que podem adoptar al nostre dia a dia. 

 
G6.2. Relacions intergeneracionals. Convidar a donar una xarrada a l’associació  “amics gent 

major” per a donar a conèixer la importància de no deixar sola a la gent major.  

 
G7. Fomentar la práctica d’habits que respecten el medi ambient  

Accions: 
G7.1. Guia de Bones Practiques Ambientals. La Comissió Permanent fomentarà hàbits que 
respecten el medi ambient, mitjançant consells.  

  
 

En 2018 es van elaborar dos formularis per a 
conéixer quin és el comportament de les associacions en el 
seu dia a dia en matèria de sostenibilitat. Amb tota la 
informació recollida, elaborarem en 2019 una guia de bones 
pràctiques ambientals que puga ser un referent per a totes 
les associacions. 
La imatge que s'adjunta és la convocatòria de la primera 
reunió que va caldre cancel·lar per motius de falta 
d'assistència. 
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És finalitat del Consell de la Joventut de València promoure el coneixement de la nostra cultura, 
història i llengua. És per això, tal com expliquem en el Pla de Treball, totes les activitats que hem 
organitzat han girat entorn del foment de la activitat cultural i la normalització lingüística. 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

H1. Anàlisi de la realitat de la cultura valenciana. 

Accions: 
H1.1 Promoció de la cultura valenciana i de la seua llengua. La CP treballarà amb entitats 
membre que promoguen l'ús del valencià i de la cultura valenciana per a aconseguir una 

major visualització.  +H3.4.  
 

 
 
 

Al llarg de 2018 s'han realitzat 4 cursos 
intensius de preparació dels exàmens oficials de 
la JQCV dels nivells C1 i C2. Han resultat un 
vertader èxit en xarxes socials i aconseguim 
ajudar a aproximadament 90 persones joves. 
 
 
 
 
 

H1.2. Fomentar la cultura i l'ús del valencià mitjançant activitats d'oci i festes. S'investigarà 
com la joventut enfoca les festes i tradicions valencianes tenint en compte les diferències 
entre València ciutat i l'extraradi i es farà servir aquesta informació per crear activitats 

lúdiques que fomenten la cultura i l'ús del valencià.  

H2. Realitzar activitats culturals a València. 

Accions: 
H2.1 Jornades Interculturals. Col·laborar amb associacions culturals i entitats públiques per 
fomentar l'intercanvi cultural i lingüístics, mitjançant fires, tallers, etc.  

 
 El CJV, va tindre el primer apropament a la Jornada Comunitària què organitza YMCA al barri 

d’Aiora. Sense possibilitat de posar estand propi, un membre de la permanent i un de l’equip tècnic 
estigueren presents en l’acte i es promocionà l’activitat del CJV en col·laboració amb el Centre Municipal de 
Joventut. 

H2.2. Donar a conèixer els recursos culturals, històric-monumentals, museístics i naturals 
de la ciutat. Posar a la joventut en contacte amb els recursos de la ciutat mitjançant rutes 

turístiques i la participació de les activitats que la xarxa de museus municipals proposa.  
Ja tenim preparat el material didàctic que utilitzarem en aquesta acció que executarem de manera 

contínua al llarg de 2019. 
H2.3. Organitzar activitats esportives tant d'esport tradicional com alternatiu. Posar-se en 
contacte amb equips locals de pilota valenciana, roller derbi, skate, parkour, etc. perquè 

donin a conèixer l'esport que practiquen. (E7.2.).  

H. CULTURA I POLÍTICA LINGUÏSTICA 
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H2.4. Col·laborar amb mitjans de comunicació en valencià.  
Encara que totes les nostres comunicacions externes es realitzen en valencià, considerem que queda 

molt treball per realitzar amb els mitjans de comunicació 
 

H3. Fomentar i usar el valencià. 

Accions: 
H3.1. Valencià per Dummies. Elaborar una mena de diccionari d'expressions típiques, 
paraules més habituals, costums, etc. valencianes per facilitar l'aprenentatge del valencià i la 
integració lingüística. 
H3.2. Implicar a la permanent en l'ús i foment del valencià. Fer les reunions i 

assemblees en valencià.  
H3.3. Crear grups de debat en valencià on la joventut valenciana puga debatre temes 

d'actualitat en valencià.  
Els cursos de mitjà i superior tenen una gran acollida entre la gent jove que està en procés d’oposició. 

Aquest any, vàrem duplicar el grup que havíem estat fent de 25-30 persones.  
H3.4. Cursos de Mitjà i Superior.  Justificado en la Acción H1.1. 
H3.5. Potenciar el plurilingüisme, fent us de diferents llengües per a realitzar taller com 

l’anglès.  
A pesar que en 2018 realitzem una primera prova amb els cursos de formació d'anglés, va caldre 

cancel·lar-ho per falta d'inscrits. En 2019 el CJV continuarà fent esforços en aquest sentit, modificant 
l'oferta segons les necessitats que observem. 

H4. Fomentar la literatura, la música i el cinema. 

Accions: 
H4.1. Cinefòrums. Realitzar cinefòrums de pel·lícules valencianes, en valencià o/i que toquin 

temes importants per a la joventut.  
H4.2. Circuit de música en valencià. Promoure un circuit de música en valencià amb grups 

que siguen paritaris.  
H4.3. Crear clubs de lectura. Crear un espai en el qual la joventut puga reunir-se per parlar 

sobre literatura  
H4.5. Espai d'intercanvi de llibres. Crear un espai en el qual es puga intercanviar llibres, és a 

dir, deixar llibres que ja no es volen i agafar nous.  
H4.5. Fomentar artistes valencians. Utilitzar les xarxes socials del consell per donar a 

conèixer artistes valencians.  
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Un gran pressupost de 2018 ha anat dirigit a accions de promoció i comunicació de les activitats del 
CJV. No obstant això, a causa de la falta de recursos tècnics, no hem pogut fer grans avanços en 
l'estratègia comunicativa. Considerem que la solució està lligada a la contractació de nou personal tècnic 
que s'encarregue d'aquesta tasca en exclusivitat. 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

I1. Millorar i unificar la imatge corporativa del CJV. 

Acció: 
I1.1. Canvi del logo del CJV amb un procés participatiu en el qual es faça participe a la gent 

de la nova imatge.  

I2. Formació en matèria de tècniques comunicatives. 

Accions: 
I2.1. Ampliació de la comunicació digital mitjançant la dinamització de les xarxes socials i la 

contractació d'un comunity manager.  
I2.2. Creació de tallers de story-tellingen  el  que  es  compartisquen  experiències.  
I2.3.  Tallers  d'oratòria  que   estiga   connectat   amb   les   universitats   i   escoles,   de 
comunicació no verbal i de comunicació escrita que englobe tot tipus d'escrits com a 
articles d'opinió, entrevistes, etc.  

 
    

Aquest taller creguérem que podia ser una aposta assegurada, 
però a causa de la mala elecció de les dates per portar-la 
endavant (exàmens universitaris) no tinguérem una bona acollida 
i vàrem ajornar el taller al 14 de febrer de l’any següent.  

 
 
 
 
 
 
 

I2.4. Campanya innovadora amb una enquesta anual i mitjançant l’observació. 

 

I3. Potenciar les xarxes socials del CJV. 

Accions: 
I3.1. Foment de l'ús del valència per a donar-li un caràcter d'ús multidisciplinari.  (H1.1)  
I3.2. Dinamització i participació activa per part dels membres de la Comissió Permanent en 
les xarxes socials. 

 

 

I4. Modernització de la pàgina web. 

Accions: 
I4.1 Creació d'una biblioteca-diari àudio visual con les fotografies de les reunions i actes del 
CJV. 
I4.2. Afegir enllaços d'interès per als joves en la pàgina web per a facilitar i posar a l'abast 

I. COMUNICACIÓ 
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els seus interessos.  
I4.3. Millora lingüística de les xarxes i la pàgina web del CJV mitjançant noves  funcions 
informàtiques com poden ser la traducció o el canvi de llengua per a facilitar la    
comunicació    i    fer    que    aquestes     tinga     un     caràcter     més   internacional i 

inclusiu per als joves d'altres països.  
 

I5. Millora de la comunicació interna amb les entitats. 

Accions: 
I5.1. Creació d'una xarxa de contactes d'entitats i institucions d'interès per al jovent 

mitjançant una pestanya en la web.  
 I5.2.  Creació  d'un  grup  de  Whatsapp  amb   els   representants   de   les   entitats per a 
facilitar la comunicació  i l'intercanvi d'informació, plans, notícies i activitats.    
I5.3 Creació d'espais d'interrelació on les entitats es puguen posar en contacte sense la 
necessitat del CJV, com podria ser la facilitació d'adreces i telèfons en la web, etc.  

I5.4. Etiquetat massiu, per a fer arribar al màxim possible la informació  
 

I6. Incrementar la presència mediàtica. 

Accions: 
I6.1. Newsletter-butlletí de  notícies  que  mantinga  sempre  informat  a  la  gent.   
I6.2. Augment de la despesa en promoció en relació a lo mencionat amb anterioritat de      

la      necessitat      de      la      contractació      d'un       comunity       manager.   
I6.3. Donar a conèixer la postura del CJV en els temes que afecten a la joventut de València 
mitjançant les xarxes socials , missatges institucionals, articles d’opinió, tallers, etc. (A7.1.) 

 
16.4. Fer arribar la informació del CJV a totes les comissions falleres. 
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L’àrea d’Internacional es nodreix de projectes emmarcats en el programa d’Erasmus Plus “Joventut 
en Acción“. Durant l’any 2018 hem generat espais de formació d’intercanvi i d’intervenció mitjançant 
el finançament europea. Hem treballat la situació de desigualtat de gènere en el món del treball en 
un intercanvi juvenil amb joves d'Hongria, Bulgària, Polònia i Espanya. També hem encetat un diàleg 
estructurat amb les administracions públiques mitjançant trobades amb gent jove tractant 
temàtiques del nostre interés com la salut, la igualtat, l’emancipació, l’oci o la participació. 
Destaquem d’aquest any l’enviament de persones amb el Servei de Voluntariat Europeu i la 
presentació i aprovació d’un nou projecte d’intercanvi amb joves en risc d’exclusió. 

 
Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

J1. Presentar i executar cada any projectes Erasmus+ relacionats amb les diferents àrees 
de treball. 

Acció: 
J1.1. L’execució del projecte Erasmus+ “100% Youth Policies”, que tracta de fomentar 
la participació de la gent jove en assumptes que l’afecta mitjançant el diàleg 
estructurat.  

 
El projecte “100% Youth Policies” ha sigut una experiència molt enriquidora en la qual en 

2018 hem fet 4 de les 6 trobades que composen el projecte. Una d’elles va comptar amb la presència 
de joves de Bulgària i Portugal amb els quals parlarem de l’oferta d’oci en els àmbits públic, privat i 
civil en els diferents contextos. 

 

J2. Formar a les entitats membre en la presentació de projectes juvenils internacionals. 

Accions: 

J2.1. Creació d’un butlletí sobre projectes/concursos internacionals.  
J2.2. Apropar polítiques i plans europeus i internacionals sobre joventut a les entitats 
del CJV. 
J2.3. Difondre oportunitats de formació i esdeveniments organitzats per l’Agència 

Espanyola en matèria d’Erasmus+.  
J2.4. Apertura a països més enllà de la Unió Europea.  

J. RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 
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J3. Integrar a estudiants erasmus en les activitats del Consell. 

Accions: 
J3.1. Incorporar als i les estudiants erasmus en la participació de grups de treball del 
Consell. 
J3.2. Realitzar tallers d’experiències erasmus.  

 
S’ha fomentat l’àrea d’internacional de diferents formes. La presentació de projectes 

d’intercanvi, formacions sobre com accedir a experiències internacionals...  
 
 

J3.3. Contactar amb les universitats per a fomentar la inclusió de les persones 

erasmus.  
 

Aprofitant la presència dels Voluntaris del 
Servei Civil Italià es feren dos cursos d’apropament 
a la llengua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J3.4. Intercanvis culturals i de idiomes.  

 

J4. Generar xarxes de treball amb associacions juvenils i consells de la joventut de la 
resta d’Europa. 

Accions: 
J4.1. Participar en esdeveniments i cursos de formació organitzats per altres entitats 

europees en altres països.  
J4.2. Involucrar a membres de la Permament i de les associacions juvenils en 
esdeveniments europeus.  
J4.3. Participar en esdeveniments europeus que aborden problemàtiques actuals i 
d’interés per a la gent jove.  
J4.4. Convertir-se en entitat receptora i d’enviament de voluntaris  
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