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1. INTRODUCCIÓ  

El Consell de la Joventut de Valencia es l’entitat que aglutina l’associacionisme 

juvenil de la ciutat de València i es l’ interlocutor vàlid front a l’administració pública 

local. Es tracta d’una organització paraigües que treballa per a: 

 Aconseguir el ple desenvolupament dels i les joves i a la seua plena incorporació a la 

vida ciutadana. 

 Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament 

d’associacions i prestant el suport assistencial que els fóra requerit. 

 Promoure el voluntariat. 

En el nostre objectiu d’impulsar i assegurar la participació dels i les joves en la vida 

política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els 

afecten d’una manera directa, hem dut a terme tot un seguit d’activitats durant l’any 

2015 que han anat des d’exercir el nostre paper d’interlocució política a reactivar el 

consell com a centre d’informació de la joventut valenciana i punt de trobada de les 

entitats juvenils de la ciutat. A més hem pogut recuperar activitats històriques com el 

circuit de música en valencià o dotar a la Fira d’associacions juvenils d’un contingut més 

proper a les inquietuds de les i els joves. 

La activitat quotidiana del CJV comporta també diferents actuacions en matèria de 

gestió diària i d’activitat orgànica, assumida fins setembre per la comissió permanent, 

que no es reflexa en aquesta memòria, però que sense dubte te una repercussió 

directa per a mantindre viu aquest espai de participació juvenil. 

 

A partir del mes de setembre hem pogut donar un servei continuat tant a les 

entitats, com als joves que ho hagen requerit, mantenint la seu oberta tots el dies i 

podent millorar la gestió quotidiana, treball, a més de poder dur a terme activitats 

dirigides a la gent jove en general, accions que no hagueren estat possible sense 

l´increment econòmic del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de València. 

 

Sens dubte, sense fer cap judici de valor, el devenir del consell de la joventut de 

València ha estat marcat pel canvi en la regidoria de joventut, ja que passarem d’un 

conveni pressupostat inicialment amb 9.000 euros confirmat en juny, a un pressupost 
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de 21.000 euros, confirmat en novembre i executat a principis de 2016, qüestió que ha 

marcat que l’activitat duta a terme es concentra en el final de 2015. 

Tot i aixó, des de la comissió permanent hem intentat marcar línees estratègiques 

d’actuació per a mantindre el paper fonamental del CJV com a interlocutor polític i 

vertebrador de l’associacionisme juvenil de la ciutat. 

Podem resumir la gestió d’aquest 2015 en el següent quadre tot i que 

posteriorment farem una descripció concreta de les accions que hem dut a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

INTELOCUCIÓ 

POLÍTICA 

ASSOCIACIONISME I 

PARTICIPACIÓ 

JUVENIL 

ACTIVITATS 

ANY 2015 

- pla jove 

- ordre subvencions 

- canvi de govern 

- trasllat 

- nou conveni… 

- assessorament 

entitats. 

- informació juvenil 

- recuperació de la seu 

com a punt de trobada 

- cessió sales i material 

- relació amb l’entramat 

associatiu… 

- campanyes 

sensibilització 

- debats 

- fira d’entitats 

- circuit de música 

en valencià 

 

ACTIVITATS 
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2.- PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT.  

El Consell de la Joventut de València (CJV) és l’organisme que dinamitza i coordina 

l’associacionisme juvenil de la ciutat de València. El seu reconeixement legal es 

contempla a la Llei 18/2010 de la Generalitat Valenciana, de Joventut de la Comunitat 

Valenciana. Segons els Estatuts del CJV les seues finalitats són: 

- Impulsar i assegurar la participació dels joves en la vida política, social i 

cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els afecten 

d’una manera directa, ajudant així al ple desenvolupament dels joves i a la seua 

plena incorporació a la vida ciutadana. 

- Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament 

d’associacions, prestant el suport assistencial que els fóra requerit, i la 

promoció del voluntariat de conformitat amb les Lleis de Voluntariat i 

Associació, sense perjudici de les competències de l’Administració 

corresponent. 

- Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma. 

- Difondre entre els joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets 

humans. 

- Participar als organismes consultius de caràcter públic que es conformen per a 

l’estudi de la problemàtica juvenil en l’àmbit de la ciutat de València.  

- Atendre qualsevol altre tema relacionat amb la joventut i la seua problemàtica. 

 

 

 

http://www.cjalacant.org/
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3. LÍNIES DE TREBALL DEL CJV.  

Els objectius proposats per a desenvolupar al llarg del 2015 són: 

- Creació d’una xarxa d’entitats. 

- Dinamització i potenciació de les relacions entre entitats mitjançant activitats 

lúdiques. 

- Foment de la participació. 

- Promoció del CJV a la societat valenciana. 

- Elaboració d’una guia d’associacionisme juvenil. 

- Dotació de normativa per garantir el bon funcionament del CJV: Estatuts i 

Reglament de règim intern.  

- Actualització del cens d’entitats i de les dades de contacte de cadascuna 

d’aquestes. 

- Recuperació de la partida econòmica del Conveni amb l’Ajuntament. 

- Posada en funcionament de la pàgina web. 

- Manteniment de les activitats pròpies del CJV. 

Per a aconseguir els objectius anteriors, s’establirà una mecànica de treball basada en 

els següents punts: 

 Suport i difusió de les activitats que realitzen les entitats membre. 

 Establiment d’una estratègia comunicativa. 

 Interacció i utilització dels centres d’informació juvenil. 

 Participació al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i al Triangle 

Jove. 
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3.1 INTERLOCUCIÓ POLÍTICA 

Els consells locals de la joventut són els òrgans de representació de les organitzacions 

juvenils del seu àmbit territorial, Segons la llei 08/2010 de 30 de desembre, de la 

generalitat, de joventut, són els interlocutors vàlids davant l'administració i les 

institucions públiques i privades del seu àmbit territorial en matèria de joventut. En 

aquest sentit, des del Consell de la Joventut de València durant el 2015 hem mantingut 

diferents reunions exercint la nostra labor d'interlocutors amb: 

 

- Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València: Abans i desprès del canvi de 

govern, les reunions amb la regidoria han esta una de les activitats periòdiques 

del CJV, tant per a coordinar accions com la signatura del conveni i les reunions 

prèvies, com de presentació desprès de les eleccions municipals de Maig. 

 

- Pla Jove Municipal: Durant l’any passat es va aprovar el Pla Jove de la ciutat. 

Durant aquest any hem continuat treballant per millorar el document que deu 

marcar les politiques de joventut incrementant propostes que varen sorgir de la 

XX Fira de l’associacionisme o participant de la comissió de seguiment de 

mateix Pla. 

 

- L’ordre de Subvencions per a Entitats Juvenils de València ha sigut sempre una 

de les nostres grans reivindicacions. Aquest any fórem informats del canvi de les 

bases de la subvenció a juliol, i no va ser fins a l’agost que va sortir publicada. Es 

per això que el CJV va realitzar una gran labor de modificació de la proposta 

inicial de la Regidoria de Joventut, així com d’informació posterior a totes les 

nostres entitats una vegada publicades les bases per que a cap no li passés el 

termini de sol·licitud.  

 

- Altres reunions: durant 2015 hem tingut reunions amb diferents grup politics 

municipals desprès de les eleccions de Maig, on ens oferiren col·laborar amb les 

nostres reivindicacions com a joves, i prèviament a les eleccions amb alguns 

partits politics del que varen concórrer a les mateixes. 
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3.2 ASSOCIACIOONISME I PARTICIPACIÓ JUVENIL. 

 

A. RELACIÓ AMB L´ASSOCIACIONISME JUVENIL. 

Dins d’aquest àmbit hem destacat com a prioritària la relació amb les entitats 

membre de CJV, continuant amb la línea del nostre treball, procurant mantindre una 

estreta relació amb les entitats membre, basada en la coordinació, treball i 

reivindicació mitjançant una comunicació continuada i fluida.  

Volguérem continuar amb la campanya de promoció de la participació i el treball en 

xarxa al món associatiu juvenil valencià, augmentant el número d’entitats del CJV, i 

acostar-nos a les entitats juvenils de la nostra ciutat que fins a la data no han ingressat 

com a membres del CJV, amb especial atenció les associacions juvenils que no tenen 

encara representació al Consell, ja que sempre hem considerat important la seua 

incorporació per a defensar les seves reivindicacions i enriquir el consell. A més , 

durant l’últim any, han entrat a formar part del consell dos noves entitats. 

 

       

Durant aquest any continuàrem col·laborant amb el CJCV com a màxim 

representant de l'Associacionisme juvenil de la Comunitat Valenciana en tot allò que 

poguera repercutir en benefici de la joventut i dels joves associats. Hem participat amb 

representants de les entitat del CJV en els Formaccions, debats, assemblees i els grups 

de treball del CJCV, així com en la trobada del triangle jove, on una vegada més, el CJV 

ha subvencionat la participació en l’esdeveniment de dos persones membres d’entitats 

del CJV 
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B. ATENCIÓ I ASSESORAMENT D´ENTITATS. 

Vam considerar que era fonamental que el CJV li donés un impuls a la seu, per que 

hi fos un lloc obert i conegut per tota la joventut de la ciutat, i que tingueren un lloc de 

referència per a fer consultes, trobar activitats, conèixer les associacions on poder 

participar i desenvolupar les seues inquietuds. 

Aquest any 2015, a banda de portar a terme les funcions pròpies del CJV de foment 

de l’associacionisme i donar impuls al teixit associatiu valencià,  amb l´increment de la 

partida econòmica del conveni de col·laboració entre el Consell i l’ajuntament, varem 

poder contractar una persona, desprès d’un procés de selecció obert i participat, que 

ens oferia la possibilitat de donar servei continuat a les entitats. El serveis que hem 

ofert han estat: 

 

- Préstec de sales de la seu: 

Durant tot l’any 2015 vam prestar la nostra seu a les entitats del CJV que ens la 

demanaren, tant entre setmana com els caps de setmana. A més, el CJV ha prestat els 

seus recursos humans també els caps de setmana, per tal de facilitar el 

desenvolupament de les activitats de les entitats. 

 

 

 

 Les sales prestades foren 2 sales amb capacitat de 80 i 60 persones 

aproximadament (per a fer assemblees, formacions, etc), 1 sala d'audiovisuals  per a 20 

pers i una sala multiusos per a 30 pers. 
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- Préstec de material: 

El CJV va posar al servei de les seves entitats membre el material informàtic i 

electrònic del que disposa, com ara, una pantalla de projecció, un retroprojector 

(actualment trencat), i  DVD. Tant per a fer ús d’aquest a la nostra seu com per al seu  

préstec. 

-Horari: 

El nostre horari d’atenció al públic s’ha adaptat a les necessitats del públic i de les 

entitats degut a la demanda que n’hi havia per part de les entitat per a fer us de les 

sales i per part de la joventut de demanar informacions diferents. 

El horari des del mes de setembre ha esta de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 tres 

vesprades a la setmana, variant els horaris de vesprada en funció dels interessos de les 

entitats. 

A més, també hem cedit sales a entitats que no formen part del consell com 

CANAE, o grups de joves del barri per a fer cursets o formacions sense interès 

econòmic. 

 

- Difusió de campanyes: 

A més de fer difusió de les campanyes realitzades pel CJV, vam distribuir 

gratuïtament material divulgatiu com ara bolígrafs i llapiceres del CJV. 

A més vam fer difusió de campanyes del Consell de la Joventut d’Espanya i el 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, així com d’altres consells locals i 

entitats membre. 

També hem distribuït les campanyes municipals i autonòmiques que ens han arribat 

des de L’IVAJ, la Regidoria de Joventut i  l’Ajuntament de València. 
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4 ACTIVITATS. 

 

A. DEBATS. 

La promoció de l’associacionisme és un dels principals objectius del CJV, tal i com 

es reflecteix als nostres estatuts, i els projectes dedicats a aquest fi són la finalitat i la 

senya d’identitat del Consell, en coherència son els que han tingut una major dedicació 

de recursos, tant econòmics com personals. Però la construcció duna ciutadania activa 

i critica, i la possibilitat de construir junts una ciutat mes habitable per a joves també. 

Hem tractat de celebrar debats amb joves, tant de l'entramat associatiu com joves 

no associats, amb l’objectiu de crear un espai de reflexió i debat al voltant dels temes 

que interessen o afecten a la gent jove de la ciutat, on moltes de les nostres entitats 

tenen molt a aportar. 

       

 

El nombre de participants ha variat en funció dels debats, però sense dubte el de 

mes èxit fou el que celebrarem per a les eleccions, on contarem amb candidats dels 

principals partits polítics amb possibilitats de entrar en el govern local, i participaren 

més de 50 joves. 
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Període de realització: durant tot l’any 

Número de debats: 3 

lloc: saló d’actes  

Durada: sessions de 1h ´30 

Material - difusió del cicle de debat. 

 

 

B.CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ. 

Des del Consell de la Joventut de València, a més de fer-nos ressò de nombroses 

campanyes que puguen afectar a la joventut de la ciutat, hem dut a terme algunes 

campanyes de sensibilització sobre qüestions que ens afecten com a joves, generalment 

amb material imprès i per a les xarxes socials. 

En concret les campanyes que hem dut a terme són: 

- 25N Dia internacional contra la violència de gènere: Sota el lema “Fins que la mort 

ens separe?” des del consell de la joventut llancem aquesta campanya amb la imatge 

d'una dona jove empoderada amb gest de confrontació front la violència masclista. 

Aquesta campanya va tenir un gran èxit en les xarxes socials. 
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- 1D Dia internacional en la lluita contra el VIH: Amb el lema “en la vida i en el 

sexe, protegeix-te! Llançarem la campanya per a la lluita contra el VIH en un moment 

en el qual s'incrementen els casos d'infeccions en joves. Es va fer difusió de cartells 

impresos pel barri, per dos instituts i per les facultats de socials i magisteri.  

 

- 20D Eleccions Generals: enguany s'han celebrat eleccions generals. Una vegada 

més, en la nostra lluita per la participació política de la joventut i en contra de 

l'abstencionisme passiu, llancem la campanya “Que no decidisquen per tu!” amb 

l'objectiu que la joventut participara massivament en el procés electoral.  

 

A més d'aquestes campanyes, es van fer campanyes relacionades amb el consell per 

a donar difusió de les nostres activitats entre la joventut, i una campanya genèrica 

sobre que és i en què consisteix el Consell de la Joventut de València. 
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D'altra banda, també hem fet difusió de campanyes del CJCV com “vota amb 

trellat!” fent difusió de les imatges i del treball comparatiu de programes electorals en 

matèria de polítiques de joventut, o la campanya de la Fundació Triangle Jove, per a les 

eleccions autonòmiques i municipals “fes un pas endavant”. 

 

 

C. FIRA D´ENTITATS 

La Fira d’Associacions Juvenils ha tingut durant 20 anys l’objectiu fonamental 

d’acostar als i les joves valencians el mon associatiu que es desenvolupa a la seua ciutat 

i crear un esperit participatiu i reivindicatiu dels i les joves de totes aquelles qüestions 

que els preocupen. El Consell de la Joventut de València va aposta per consolidar la 

Fira d'Associacions Juvenils com activitat fonamental de promoció associativa a la 

nostra ciutat, així com esdevenir referent de participació de tots els i les joves de la 

ciutat de València. 
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Aquest any, baix el lema “Imagina València, per una ciutat jove” volguérem 

continuar amb les lloables i importants tasques desenvolupades als darrers anys, però 

innovant en la metodologia. Així, la fira d’aquest any a més dels tradicionals estands, va 

servir per a recopilar propostes per al pla jove.  

Com no pot ser d'una altra manera, el paper de les entitats membre del Consell va 

ser fonamental en el desenvolupament de la Fira, no solament mitjançant els estands 

informatius del que disposaren totes les entitats que volgueren, sinó també a través de 

la participació directa, podent tant aportar idees com preguntant qualsevol qüestió a 

JOAN RIBÓ, Alcalde de València, SANDRA GÓMEZ, Regidora de protecció 

ciutadana i MARIA OLIVER, regidora de joventut, que participaren en la Fira, en l’espai 

“Tinc una pregunta per a vostè” 
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Com l’objectiu fonamental de la fira es promoure l’associacionisme juvenil, l’activitat 

més important son els estand informatius de les entitats del CJV, entitats que 

treballen a la universitat com a sindicats d’estudiants, entitats que representen 

als estudiants en les ensenyances mitges, entitats sindicals juvenils, entitats 

juvenils polítiques, entitats d’immigrants i entitats que treballen en menors en 

situació o risc d’exclusió social que treballen pels drets dels immigrants, per tal 

de que puguen donar a conèixer quins son els seus objectius i fins que persegueixen i 

les activitats que realitzen al llarg de l’any, incentivant a les i als universitaris i joves no 

associats,  a que participen d’alguna associació.  

Així mateix, oferim a les entitats estudiantils de la universitat que encara no estan 

inscrites al CJV, l’oportunitat de donar-se a conèixer mitjançant un espai a la fira, així 

com a la regidoria de joventut, a l’IVAJ, al grup de voluntariat de la Universitat i al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

A més a més, el CJV assessorà des de la seua caseta als i les joves, i especialment als i 

les estudiants, que tinguen pensat constituir una associació, fomentat que participen 

dins del CJV.  

Amb l’activitat, per tant, reforçàrem el teixit associatiu juvenil de la ciutat i enfortírem 

el CJV com a òrgan de representació de la joventut de cara a les administracions 

públiques, representant a la diversitat d’interessos de la població juvenil.   

A més, en cada estand, replegàrem propostes i suggeriments en matèria d’emancipació, 

qualitat de vida, cultura i oci alternatiu, en funció de l’àmbit d’actuació de sedasseu-ne 

de les entitats juvenils que hi participaren. 

Disposarem a l’espai de la universitat 15 carpes, amb capacitat per a 2 entitats 

cadascuna, i taules d’exposició per a les activitats i campanyes que treballen al llarg de 

l’any les associacions. Les carpes s’ubicaren a un espai obert, a l’aire lliure, entre la 

Facultat de Magisteri i la de Ciències Socials del Campus dels Tarongers de la 

Universitat de València. Es disposaren formant una línia recta, deixant al centre i en 

front de les carpes un espai per a la realització d’activitats. Les casetes varen estar 

obertes des de les 10.00 del matí fins a les 15.30 hores. 

 



INFORME DE GESTÓ 2015  
 

17 
 

Activitats de formació, sensibilització i debat  

Enguany volguérem encoratjar a la gent jove a participar en la XX Fira de forma molt 

activa ja que va estar dedicada a plantejar un nou model de ciutat dirigida a generar 

alternatives per a la gent jove. Baix el lema “Imagina València. Per una ciutat Jove” 

volguérem que les i els participants en la fira poguérem aportar idees per a fer de 

Valencia una ciutat més jove fent propostes en matèria de oci alternatiu, cultura, 

qualitat de vida i emancipació, que posteriorment varem fer arribar a la regidoria de 

joventut. 

L’objectiu de la XX Fira d’associacions Juvenils es promoure l’associacionisme i la 

participació activa de la joventut, i que millor forma que participant fent propostes 

per a millorar la vida dels i les joves de la ciutat. 

Per a l’organització de les activitats contàrem en la participació d’entitats del CJV i 

associacions estudiantils, així com una sèrie de dinamitzadors relacionats amb el món 

de la participació juvenil, l´ associació ITACA 

Posteriorment posàrem a disposició dels i les participats uns panells on podran penjar 

les seues propostes en els diferents àmbits plantejats. 

DATA DE 

REALITZACIÓ: 

29 octubre 2015 

LLOC: Campus dels Tarongers 

DURADA: Un dia 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS: 

1000 persones 

ENTITATS 30 

MATERIAL - Difusió de l’activitat 

- Taules i cadires 

- Fullets, cartells i vídeo de l’activitat 

- Material de difusió de les entitats 

- Transport per al material 

PERSONES 

RESPONSABLES: 

- Comissió Permanent 

- Membres d’associacions participants 

- Personal tècnic. 
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D. CIRCUIT DE MÚSICA EN VALENCIÀ 

 Desprès de quatre anys sense la celebració d’aquesta activitat històrica del 

consell, volguérem tornar a reprendre el concurs, dins d’un marc més ample de 

promoció de l’associacionisme, la cultura i la llengua. 

 

 

Realitzarem la XII Edició del Circuit de Música en Valencià el dia 10 d’octubre, en la 

sala Matisse, a on es venia desenvolupant els darrers anys, i a on a càrrec dels joves 

grups de música o solistes que canten en valencià, i que concursaren per emportar-se 

els premis de 1000 i 500, euros que ofereix el CJV i pel prestigi que suposa aquest 

premi al seu palmarès. 

En aquesta activitat, preteníem oferir serveis als i les joves de la ciutat, amb la intenció 

d’implicar-los i promoure la seva participació en l’experiència cultural de la ciutat.  

El Circuit de Música en València, consolidat ja com un referent cultural i musical en la 

nostra ciutat, continua ajudant als joves grups musicals a donar-se a conèixer, dintre 

d’un circuit, la música en valencià, que és molt limitat i que a hores d’ara continua 

estant poc promocionat. A més, el Consell de la Joventut de València, a través del 

circuit i d’altres activitats, continua fent un esforç de normalització d’ús de la llengua 

mitjançant la promoció de la activitat cultural en valencià. 

En aquesta edició el guanyadors foren ”TRAFICANTS DE SUCRE” i “MARIA FAUBEL” 
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E. ORGÀNIQUES 

Regulació d’expedients 

Durant els últims anys, el Consell de la joventut de València no ha tingut personal 

tècnic, i els esforços s'han dedicat a mantenir la relació amb les entitats membre, ha 

exercir la funció d'interlocutors amb l'ajuntament i a garantir certes activitats bàsiques i 

històriques.  

Aquesta situació ha fet que la part administrativa del Consell passarà a un segon pla. 

En aquest 2015, en incrementar-ne la partida econòmica del conveni amb l'ajuntament, 

hem pogut abordar certes tasques com la regulació d'expedients de les entitats d'una 

forma metòdica i professional. 

Després d'un procés de selecció obert i participat, es contractà a una persona 

durant el mes de desembre perquè poguera dur a terme aquesta tasca, de manera que 

poguérem actualitzar i regular la situació de moltes entitats del consell, podent 

contactar amb totes les entitats membre tant de ple dret com a observadores, perquè 

regularen la seua situació i tenir un registre d'entitats fidedigne de la realitat activa de 

les nostres associacions. 

També s'ha contactat amb associacions que van ser membre i aquest moment no ho 

eren, i altres associacions que estan actives però no formen part del consell, amb 

l'objectiu que s'uniren a aquesta gran plataforma. 

 

Període de realització Desembre 2015 

Persones encarregades Comissió permanent i personal tècnic 

Entitats contactades 70 
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CALENDARI 

 
 

INTERLOUCIÓ POLITICA 

 

ASSOCIACIONISME

/PARTICIPACIO 

 

ACTIVITATS 

ORGANIQUES 

ACTIVITATS 

GENER 8. Reunió pla jove. 

28. Reunió pla jove. 

 10. Reunió permanent  

FEBRER 3. Reunió pla jove 

 

20. Formacció 

ocupació 

21.Assemblea cjcv. 

2.Reunió permanent  

 

MARÇ   10 . Reunió permanent  

ABRIL   13 . Reunió permanent 

14. Assemblea cjv 

 

MAIG   18 Reunió permanent 19. Debat polític 

jove cjv 

JUNY   12 . Reunió permanent  

JULIOL Reunió regidora. 
 

   

AGOST   4. reunió permanent 

segona quinzena: procés  

de selecció 

 

SETEMBRE 16. Reunió Regidora. 

 

 

 

 

02. .Concentració 

contra la violència 

26. Activitat 

mujeres jovenes. 

3. reunió comissió 

permanent 

15. permanent 

28. permanent. 

 

OCTUBRE 22. Reunió grup 

municipal PP Cristóbal 

grau 

27 Consell rector del 

IVAJ GVA- JOVE 

12. Fira Carcaixent 

24. Plenaria cjcv 

Gandía 

 

12. Reunió permanent 

20. Reunió permanent 

14. Assemblea 

extraordinària cjv 

29. Fira 

d´associacions 

NOVEMBRE  13. Grup de treball 

mapeig ciutat. 

25. Acte contra la 

violència de génere 

en diputació. 

28. Grup de treball 

eleccions general 

cjcv. 

 

24. Reunió permanent 25. Campanya 

violència de gènere 

DESEMBRE 10. Comissió de 

seguiment pla jove 

  1. Campanya VIH 
10. Circuit de musica 

en valencià 

20. Campanya 

eleccions generals 

 

 Durant tot l’any hem cedit les sales els espais i materials del consell a les entitats que així ho hagen demanat. 

 Gran part de l’activitat quotidiana del Consell no es possible fixar-la en dates concretes. El treball de CJV no es 

mesurable en hores o dies fixes. 


