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INFORME D’ACTA DEL JURAT 

PREMIS “VALÈNCIA, CIUTAT VERDA 2020” 

 

El Jurat del Premis “València, ciutat jove i verda” del Consell de la Joventut de 

València (CJV) estarà format, d’acord amb les seues bases, per membres de 

la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València i per un 

representant de cada entitat membre del CJV, sempre que l’entitat mostre 

interès en aquest sentit. 

La llista definitiva de les persones que formen part del jurat i de la entitat a la 

que representen es la següent:  

- Ana Domínguez - Comissió Permanent del CJV 

- Maysoun Sari - Comissió Permanent del CJV 

- Jesús Pinero- Comissió Permanent del CJV 

- Javier Lahuerta - Comissió Permanent del CJV 

- Lucía García - Comissió Permanent del CJV 

- Victoria López - Comissió Permanent del CJV 

- Rocío Barbeito - Comissió Permanent del CJV 

- Ignacio Brines - Moviment Escolta de València 

- Miriam Cantos - Joves dÈsquerra Unida de València ciutat 

- Chayma Bouchafra - Jóvenes Musulmanes de Valencia 

- Lucía Tornero - Organización Juvenil Española 

- Juan Giner - Nuevas Generaciones 

- Carla Reig - Movimiento contra la Intolerancia 

- Maria José García – Juniors Moviment Diocesà 

- Sheyron Llorens - Nou Grup 

- Julio Modesto - AEGEE 

- Pablo Marqués - Joves Socialistes València 

- Adrián Álvarez - Valora Games 

 

Aquest jurat es va reunir el dimarts 27 d’octubre per a debatre sobre la exclusió 

i preselecció de les candidatures presentades i per a aprovar el calendari 

definitiu dels premis.  

D’acord amb les seues deliberacions, a continuació s’exposa el nombre dels 

projectes preseleccionats i exclosos, després d’analitzar el compliment de tots 

els requisits de participació i terminis previstos en la convocatòria.  
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PROJECTES PRESELECCIONATS 

1. Alejandra  B. - “Pedaleja I estalvia”  

2. Alejandro R. - “Parkour per a una València sostenible”  

3. Alejandro G. -  “Quioscos ecológicos” 

4. Carlos C. - “La nueva parada de bus” 

5. Edgar P. - ”Túriaverd” 

6. Gerard B. - “Trobada de comerços sostenibles amb la realització de tallers 

sostenibles” 

7. Héctor O. - “Uso de BIM y GIS para mantenimiento de edificios”  

8. Irene J. -  “Desenvolupament de vaixells solars en l’ Albufera” 

9. Iván A. y Ángela M. - “Interclamic”  

10. Javier Boix - “Més-cletà: Una mascletà més eficiente energéticamente” 

11. Laura L. – “Meu Teu Co-disseny i moda sostenible”  

12. Laura M. -  “Aplicació per a la localització de comerços respectuosos amb el medi 

ambient” 

13. María del Mar L. - “Movem-nos” 

14. Marta B.  - sense nom 

15. Marta R. - ”bioCONVERTIM” 

16. Nerea F. -  “Un futur verd per a LaPunta” 

17. Neus M. - ”EcologizaT”  

18. Pablo M. -”Microgrid en València”   

19. Pablo V. -“Iniciativa Bellavista” 

20. Patricia R. y Sara G.  -“Custodia agraria”   

21. Yasmina J. - “Compostaje mediante el método de vermicultura” 

PROJECTE RETIRAT 

22. Paula R. – sense nom 

PROJECTE EXCLUIT 

23. Irene Luján – sense nom 

Motius de l’exclusió: 

Malgrat ser un projecte prou interessant per a tractar la igualtat de gènere en 

la nostra ciutat i millorar les ferramentes de participació de la joventut i que 

podria tindre una gran acollida entre els joves de la nostra ciutat i les 

institucions públiques, els membres del jurat consideren que aquest projecte no 

compleix amb les bases dels premis  ja que no s’ajusta a la temàtica sobre 

sostenibilitat i medi ambient que pretén guardonar aquests premis. 
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CALENDARI DEFINITIU 

Les bases del Premis “València, Jove i Verda” contemplen 5 fases:  

Fase 1. Registre i enviament de documentació 

Fase 2. Anàlisi preliminar i preselecció de les candidatures. 

Fase 3. Selecció de candidatures finalistes 

Fase 4. Avaluació final 

Fase 5. Lliurament de premis 

 

En data 29 d’octubre finalitza la segona fase, amb la publicació d’aquesta 

acta. La tercera fase estava prevista per si hi havia més de 20 projectes 

preseleccionats, per tal de facilitar la tasca del jurat. Com només hi ha hagut 

21, el jurat ha considerat  oportú no desenvolupar aquesta fase per resultar 

ineficaç, i començar directament amb l’avaluació final (fase 4).  

 

D’acord amb això, el calendari final es el següent:  

29.10.2020: Publicació dels projectes preseleccionats i exclosos. 

30.11.2020 – 11.12.2020: Període d'avaluació de candidatures seleccionades 

14.12.2020: Lliurament dels premis 

 

Per deixar-ne constància als efectes oportuns, la presidenta del Consell de la 

Joventut i del jurat dels premis, firma aquet informe.  

 

València, 29 d’octubre de 2020 

 

 

 

Ana Belen Domínguez 
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