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PRESENTACIÓ 

 

El present Informe de Gestió 2018-2019 del Consell de la Joventut de València 

recopila de manera sintètica les principals accions i projectes duts endavant durant 

aquest període gràcies, sobretot, a la implicació de les entitats membres i amb el 

suport del nostre equip tècnic.  

Sens dubte, l’any 2019 va estar marcat d’una manera determinant per les 

diferents convocatòries electorals que hi van tindre lloc al nostre país, on 

malauradament les polítiques de Joventut no van tindre el paper protagonista que 

considerem deurien haver-ne tingut. Són moltes les necessitats que la joventut 

valenciana manifesta any rere any. La precarietat laboral crònica dóna com a 

conseqüència la impossibilitat d’emancipació abans de la trentena. L’abandonament 

escolar, tot i la seua reducció, continua sent una problemàtica preocupant, així com la 

mancança de mitjans per fer front a les dificultats de l’aprenentatge, l’accés a una 

educació pública o l’absència de continguts d’educació no formal imprescindibles per a 

l’aprenentatge en valors i sensibilització social.  

Tot i la cada vegada major consciència de la joventut davant l’emergència 

climàtica o les reivindicacions del moviment feminista, una gran part segueix 

manifestant actituds negacionistes, masclistes o discriminatòries cap a col·lectius 

minoritzats que cal combatre amb la paraula, reflexió i formació permanents, 

mitjançant el foment dels valors cívics i democràtics i la nostra implicació en la realitat 

social de la nostra ciutat. Cal continuar dialogant amb la joventut i reaccionar davant el 

menyspreu a la natura, la diversitat i els DDHH. 

En aquest sentit, les eleccions municipals a l’Ajuntament de València del darrer 

26M va donar-nos l’oportunitat de poder escoltar i arreplegar un gran nombre de 

propostes que vam traslladar en forma de Manifest Jove al conjunt de forces polítiques 

de la ciutat, arrencant el seu compromís de defensar-les i posar-les en valor durant la 

legislatura que de segur revisarem de prop. 

Des del CJV estem invertint grans esforços en visibilitzar-nos com a espai de 

trobada, debat i promoció de les solucions que les persones jovent tenim sobre els 

problemes que ens afecten en primera persona, sense paternalismes ni tutories de cap 

tipus, apostant per una comunicació més integral i estratègia que ja comença a donar 

fruits. Fer créixer el nombre d’entitats i persones joves no associades és altre dels 

nostres objectius més rellevants i que es mantenen en el temps, juntament amb la 

consolidació de les ja membres i les xarxes de participació. Anar allà on la gent jove es 

troba i parlar d’allò que l’interessa amb un llenguatge proper, clar i pedagògic esdevé 

clau en l’atracció de noves idees i persones al si del Consell, així com l’aportació de 

recursos i serveis útils per a les nostres entitats. 
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En definitiva, des de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de 

València manifestem la nostra ferma voluntat de continuar treballant en defensa de 

l’empoderament, la participació i els valors socials de la joventut com a ferramentes de 

transformació i avantguarda, colze a colze amb totes vosaltres.  

Sense més, rebeu tot el nostre agraïment una vegada més per la vostra 

implicació desinteressada i també el nostre desig de continuar en el present i futur 

comptant amb vosaltres per fer de València una ciutat 100% jove.
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L’exercici 2019 ha estat indubtablement marcat per les quatre convocatòries 

electorals que han acaparat l’agenda política i institucional durant la pràctica totalitat 

de l’any. Especialment en l’àmbit municipal, aquesta circumstància ha tingut una 

conseqüència doble pel que fa a les accions del Consell de la Joventut. D’una banda, 

hem tingut l’oportunitat de dialogar i transmetre les nostres reivindicacions a les 

diferents forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de València, cara a cara.  

 

D’altra banda, la renovació de la màxima responsable política de la Regidoria 

de Joventut ha resultat en l’establiment de noves relacions i contacte entre la Comissió 

Permanent, la qual cosa s’ha traduït en una major fluïdesa i proximitat a l’hora de dur a 

terme accions conjuntes.  

 

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 

 

L’objectiu de la Comissió Permanent 

en aquests dos anys ha sigut mantindré 

aquest projecte en marxa per poder conèixer 

la realitat de la participació de les persones 

joves a la Ciutat de València. Els resultats 

d’aquest projecte es poden encontrar a la 

nostra web. També vam col·laborar amb la 

Federació de Dones Joves en un Estudi 

d’opinió sobre oci nocturn.  

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 ha mantingut els dos anys relació amb totes les 

institució públiques municipals que realitzen polítiques que afecten a la joventut de la 

ciutat de València. S'ha reunit amb les següents Regidories de l'Ajuntament de 

A. RELACIONS INTITUCIONALS 
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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 i 

els Pressupostos participatius “DECIDIM 

VLC” .  

 

 

 

 

 

A3. Ser partícip de les Comissions de l'administració municipal que 

afecten a les associacions juvenils. 

Accions: 

A3.1. Participació, entre altres, en la Comissió Avaluadora de 

Subvencions a Entitats Juvenils.  

En 2018 la Comissió Permanent va  realitzar el  seguiment de les Subvencions 

a Associacions Juvenils de l'Ajuntament de València i va Ha participat en l'elaboració 

de les bases de la subvenció i també en la Comissió Avaluadora d'aquestes. En 2019 

aquesta subvenció no va ser convocada per motius administratius i vam comunicar 

el nostre malestar front a la Regidora de Joventut nomenada setmanes abans. Per a 

poder compensar aquesta decisió, el Consell va convocar una xicoteta ajuda de 

100€ associada a la participació de les associacions juvenils a la Fira. 

D'altra banda, s'ha fet seguiment dels temes de Joventut en la Comissió de 

Cooperació i Benestar i Drets socials, educació, cultura i esports.  

 

A3.2. Participar en les comissions de seguiment del Pla Jove Municipal i 

fer partícips d’aquest procés a les entitats del CJV.  

En 2018 es va aprovar el Pla Jove de 

la Ciutat de València 2019 – 2023. El CJV va 

participar  en una convocatòria de “Diàlegs 

als Barris” on els associats de les nostres 

entitats van poder plantejar les manques que 

havien pogut observar i els reptes 
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aconseguits en el futur. En 2019 la Regidoria de Joventut no va convocar la Comissió 

de Seguiment Juvenil del Pla Jove de la Ciutat, que està convocada per al 10 de març 

de 2020, però si va convocar la Comissió Política del Pla a la que els nostres 

representants van participar.  

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, dins i fora de la nostra Comunitat. vam assistir a la Trobada de Consells 

Locals en Calahorra que es va desconvocar en 2018 a més d’assistir a les 

convocatòries de la Xarxa de Consells Locals de Joventut de la Comunitat 

Valenciana.   

A4.2. Participar de les trobades i les estratègies del Consell Valencià 

de la Joventut.  

S'ha participat durant els dos anys 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.  

Durant els dos anys, de manera puntual, es realitzaren determinades accions 

que es duen a terme, sobretot en el que té a veure amb la difusió. A més a més, en 

2019 ens hem coordinat amb els Centres Municipals de Joventut per a donar 

xarrades als instituts propers al CJV per a desenvolupar la xarxa de participació: 

Corresponsals Juvenils.  

 A5. Afavorir processos d'apropiació de les accions del CJV per part de les 

associacions que formen el CJV. 

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 
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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. S'ha convocat a totes les associacions del 

Consell als grups de treball per a debatre i decidir sobre els temes més importants, 

per exemple sobre la proposta del Consell per al DECIDIM VLC. 

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.  

Durant la campanya electoral de les eleccions municipals 2019, la presidenta 

del CJV, Ana Domínguez, va ser entrevistada en la Cadena SER i el diari Levante-EMV 

per tal de visibilitzar i traslladar les principals reivindicacions del col·lectiu jove, amb 

molt bona resposta per part dels mitjans de comunicació.  

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

Accions: 

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.  

Durant els dos anys s’ha realitzat una completa cerca de les associacions 

juvenils de la Ciutat de València que no estigueren en el CJV dóna’t que es una 

tasca que es vol a fer de manera continuada . En 2020 podem fer un balanç positiu 

de 3 associacions noves dins del nostre cens, dues associacions que, fins al 

moment, eren observadors i actualment són membres de ple dret. A més, gràcies a 

la nostra campanya “Crea la teua associació en 10 minuts”, hem ajudat la creació 

de 5 associacions juvenils que pròximament formaren part d'aquest gran equip. 

A8.2. Potenciar la tasca de comunicació dotant-la de majors 

recursos tècnics i econòmics.  

Graciés aquesta acció hem fet un gran salt de qualitat en les nostres xarxes i 

en la nostra estratègia comunicativa. Hi ha un àrea completa on s’indiquen les 

accions més concretes que van dur a terme en temes de comunicació. 
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El dia a dia del CJV implica una revisió permanent de les nostres estratègies i 

dinàmiques internes per tal d’arribar als nostres objectius de la forma més efectiva i 

eficient possible. En aquesta tasca, durant el 2019 hem posat un major èmfasi en la 

consolidació del CJV mitjançant l’actualització de les nostres bases de dades, cens i 

gestió econòmica, per tal d’agilitzar tots els nostres tràmits burocràtics, complir amb la 

normativa establert i, per suposat, continuar incrementant el nombre d’entitats 

membre.  

 

A més a més, tenim la voluntat de continuar avançant en la millora de l’atenció 

i assistència a les necessitats tècniques de les nostres entitats, fent del CJV una 

ferramenta útil d’assessorament i resolució de dubtes, alhora que augmentem la nostra 

transparència, coordinació i comunicació.   

 

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.  

Aquest és un dels grans projectes que s'ha quedat pendent per al futur. La 

pròxima Comissió Permanent considerarà aquesta acció dins del seu nou Pla d'Acció 

2020-2021. 

 B1.2. 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.  

En 2018 es va realitzar la trobada anual d’entitats en l’espai del Saler i els 

membres van poder conèixer millor a més de treballar propostes d’educació per al Pla 

Jove de la Ciutat. En 2019 no es va poder realitzar perquè les dates no eren 

adequades per a totes les entitats però es una proposta que cada any es vol portar a 

terme perquè creguem que es important per crear  un equip fort, unit i consolidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      B. AREA DE GESTIÓ INTERNA 
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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.  

Es tracta d'un dels grans 

assoliments d'aquesta Comissió 

Permanent. En 2019 vam aprovar 

en Assemblea General els nous 

Estatuts, actualitzats i que recullen 

les noves estructures de 

participació.  Va ser un procés 

llarg on es convocaven reunions i 

on diverses entitats juvenils 

participaren directa o 

indirectament.  

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.  

Es tracta d’una de les prioritats d’aquesta Comissió Permanent.  Per això, en 

2019, amb un pressupost major hem pogut afrontar una contractacó més per millorar el 

treball i van contractar a un tecnic de comunicació. A més, l'octubre de 2019 

convoquem una plaça de Director/a de Projectes per a cobrir la plaça del nostre 

company Fernando, fins a aqueix moment membre de l'equip tècnic del Consell.  

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. Establert queda el sistema de 

reserves dels espais dels quals disposa el CJV mitjançant el formulari 

de la nostra web www.valenciajove.com  

Durant l’any 2018 la joventut de València va perdre un dels espais oferits 

des del Servei de Joventut de València, el Casal del Esplai del Rocafort. També, en 

2018 i 2019 vam tindre noves incorporacions en el coworking del CJV. 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. 

 

http://www.valenciajove.com/
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B4.2. Xarxa de recursos compartits.  

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 i 2019 s'ha cedit els espais del coworking, la sala de reunions i 

també material per a la realització d'esdeveniments: Projector, ordinador portàtil, etc. 

Està pendent per a 2019 l'actualització del nostre inventari i l'adquisició de material 

nou per a la cessió a entitats per a la realització de projectes de joventut. 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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Durant el 2019 ha tingut un especial impuls les accions i reivindicacions en 

clau feminista i LGTBI.  A la participació del Consell de la Joventut en les mobilitzacions 

del 8M, festa de l’Orgull o el 25N hem de sumar la nostra presència un any més al 

festival IgualmentFest 19’ organitzada per l’Ajuntament de València, a banda de la 

posada en marxa de tallers, xerrades i campanyes en defensa de la igualtat real entre 

homes i dones i contra totes les violències cap al col·lectiu femení. 

 

Dit açò, l’ús inclusiu del llenguatge o l’aplicació de criteris de paritat a l’hora de 

dur a terme les nostres activitats han estat una constant, així com el suport a la Xarxa 

de Dones Joves del CJV, que han mantingut la seua pròpia agenda de treball a la qual 

hem donat tot el nostre suport.  

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

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

Accions: 

C1.1. Creació d’un Pla d’Igualtat.  

A desembre de 2018 es posa 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. 

Durant l’any 2019 no vam aconseguir tots els dats que necessitem per a fer el Pla i, 

per això, es convoca en un punt de l’ordre del dia de l’Assemblea General del 10 de 

març de 2020 aquest Pla. D’aquesta manera volem aprofitar l’assistència de totes 

les entitats per a tractar aquest tema i debatre sobre la Igualtat en les associacions 

Juvenils.  

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 durant els dos anys. Tots els documents del CJV estan 

redactats en llenguatge inclusiu perquè creguem que una entitat com la nostra té 

que respectar a totes les persones. 

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

Accions: 

C2.1 . Formació sobre feminisme i noves masculinitats. (Amelia 

Valcárcel, Rosa Cobo, Gabriela Moriana o Elena Mut).  

Realitzat en 2018 i presentats el resultats i debatut en l’Assemblea General 

de Març de 2018. 

C2.2. Taller d'empoderament femení (ReEvolución 

                       C. AREA D’IGUALTAT I LGTBI 
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femenina/masculina amb Raquel Ribarosy) 

http://www.reevolucionfemenina.com/presencial/ 

Realitzat en 2018 i presentats el resultats i debatut en l’Assemblea General 

de Març de 2018. 

C2.3. Taller de detecció i intervenció de la violència de gènere: 

com detectar-ho i com actuar (Associació Context). 

En 2018 es va celebrar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2.4. Formació a la cort fallera en perspectiva de gènere i feminisme.  

Durant els dos anys s’ha celebrat el taller sobre igualtat a la Cort de la Fallera 

Major i a la Fallera Major de València. En la formació també participa la Xarxa de  

Dones Joves del CJV i s’ imparteix  per professionals de 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. Taller sobre menstruació. Comunitat educativa sobre el cicle 

menstrual Sóc1sóc4 (Erika Irusta). https://soy1soy4.com/  

http://www.reevolucionfemenina.com/presencial/
http://www.reevolucionfemenina.com/presencial/
https://soy1soy4.com/
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 Acció no executada en aquest projecte biennal i pendent de coordinar amb la 

pròxima Comissió Permanent. 

C2.6. Sensibilització sobre diversitat funcional i assistència 

sexual (Cinefòrum:  Las Sesiones).  + C4.1. + G3.2. 

En 2018 es va realitzar un Cinefòrum de la pel·lícula Les Sessions. 

Acompanyats per l'Associació Sexualitat Funcional, van poder debatre sobre les 

necessitats afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional i com 

s'estaven cobrint des de l'associació. 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 Transsexual.  

El Consell de la Joventut de València assisteix anualment a algunes classes 

d'instituts per a explicar com es pot participar en les accions del Consell i en la Xarxa 

de Corresponsals Estudiantils. És una xarrada que dura menys de 30 minuts i que hem 

d'aprofitar al màxim per a motivar a l'alumnat a conèixer-nos. Per aquest motiu és 

complicat introduir dins del nostre contingut la formació sobre el col·lectiu Transsexual.  

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.  

En 2018 i 2019 s’han realitzat diverses 

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 Comitè Antisida. València. Totes les 

nostres campanyes estan en les nostres xarxes socials 

i la nostra web.  
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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. Durant el 2018 

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 , i 

d'altra banda, un taller titulat “La precarietat té nom de 

dona”. Durant el 2019 focalitzarem els nostres esforços 

a dotar-los de millors recursos i millorar la comunicació, 

a més de treballar per a acostar el projecte a més 

dones joves de la ciutat. A més a més han realitzat una 

exposició anomenada “Bloquejà la violència” que va estar al hall del edifici dues 

setmanes i actualment està en exposició per tots els CMJ de València. 

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.  

En 2019 es va realitzar una taula 

redona d’esport femeni on es parla 

de les facilitats i dificultats associades 

a l'esport femení, a més dels 

beneficis i tot el que això comporta 

practicar esport entre la gent jove i 

crear hàbits de vida saludables. Van 

aprofitar també per a donar a 

conéixer pràctiques esportives 

alternatives als esports majoritaris i 

saber el refons d'aquests. Varem 

http://sexualidadfuncional.es/sexualidad-funcional/
http://sexualidadfuncional.es/sexualidad-funcional/
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contar amb representants de tres esports femenis minoritaris, Roller Derby, Running i 

Rugbi. Va ser un esdeveniment que va crear un gran debat entre tots els asistents on 

totes les persones van poder preguntar dubtes. 

C4.3. Participar el Dia de l'Orgull LGTBI col·laborant amb Lambda. 

En 2019 participarem, el Consell 

de la Joventut de València junt al 

Consell Valencià de la Joventut i més 

entitats membre dels dos Consells com 

el  col•lectiu Lambda que te una 

trajectòria històrica en la lluita per la 

igualtat del col•lectiu LGTBI, amb una 

carrossa pròpia en la marxa de l’Orgull. 

Varem celebrar el dia de l'orgull LGTBI+ 

reivindicant juntament amb milers de 

persones joves la tolerancia, llibertat i normalització de la diversitat afectiu-sexual de la 

joventut valenciana.  Des del CJV varem aprofitar aquesta data per a reivindicar una 

aliança intergeneracional entre les persones que porten dècades lluitant per visibilitzar i 

conquistar drets per a aquest col•lectiu i les joves generacions LGTBI. Des del CJV hem 

manifestat així mateix el nostre compromís latent amb la defensa dels drets de les 

persones LGTBI, davant la discriminació, odi i violència que encara continuen patint 

moltes persones per la seua orientació, dins i fora de les nostres fronteres. 

 C4.4 Taller Sin Hogarismo. 

En 2019 el CJV amb la col·laboració de l’entitat Bokatas vam fer aquest taller 

per donar a conéixer la realitat que viuen les persones sense llar, l'heterogeneïtat del 

seu perfil, la varietat de motius que poden portar a una persona a patir una situació de 

carrer. Es va realitzar al Espai Sankofa on les persones joves van debatre i van 

intercanviar opinions sobre la situació d'exclusió social de les persones sense llar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C4.5 Taller Com lligar amb perspectiva de gènere.  
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En 2019 es va realitzar un taller de com lligar amb perspectiva de gènere on va 

comptar amb Lara Avargues, professional en psicologia, concretament en sexologia i 

tècnica experta en igualtat de gènere. Lara va treballar continguts relacionats amb 

l'educació emocional, l’educació sexual i l’educació interpersonal. A més d’això va 

desmuntar i va explicar conceptes bàsics sobre educació afectiu-sexual des d'una 

perspectiva bio-psicosocial. Paral·lelament, va posar l'accent als riscos que el consum 

de substàncies estupefaents implica per a la salut de les persones joves. La xarrada va 

durar dos hores, on els participants van intervindré sempre que volien, donant 

opinions, experiències o qualsevol pregunta que volien fer.  
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Com es pot observar, el Pla de Treball en matèria d'emancipació va ser prou 

ambiciós. Es van presentar un gran nombre d'accions, de les quals s'han pogut dur a 

terme algunes d'elles. En 2019 vam continuar treballant per a executar-ne la major 

part, no obstant això, sent realistes ha sigut difícil executar-ne la totalitat. Les 

dificultats per a poder llogar un pis o emancipar-se de la llar familiar continua sent una 

de les principals preocupacions del jovent valencià, tal com s’ha continuat reflectint els 

darrers anys als informes presentats pel CVJ sobre aquesta problemàtica social.  La 

precarietat laboral, sumada a l’augment exorbitant del preu del lloguer a la nostra 

ciutat, per sobre dels 800€ de mitjana, manté l’edat mitjana d’emancipació juvenil per 

damunt dels 29 anys, havent de destinar en tot cas més de la meitat del sou mensual a 

fer front a les despeses domèstiques.  

 

La convocatòria electoral del 2019 va permetre donar visibilitat a aquesta 

dramàtica realitat davant els poders públics, no solament mitjançant el seu abordatge 

arran del debat polític jove que vam organitzar, sinó també arreplegant propostes de 

les nostres entitats i persones joves a peu de carrer per traslladar-les a totes les forces 

polítiques de la ciutat i, posteriorment, a la nova Regidora de Joventut, Maite Ibáñez, 

perquè les tingueren en compte cara al futur més immediat. 

 

D’altra banda, la difusió de notícies i campanyes sobre aquesta temàtica ha 

continuat sent una tònica general durant el darrer any, especialment a l’hora de 

difondre convocatòries d’ajudes al lloguer per a persones joves o l’últim informe de 

l’Observatori de l’Emancipació Juvenil del CVJ. 

 

Els objectius específics que ens vam plantejaren aquesta àrea van ser: 

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

Accions: 

D1.1. Posicionament del CJV en temes que afecten a l'àrea.  

Vam definir una postura clara que aglutine les preocupacions i propostes de 

la joventut de la ciutat en el que respecta a la seua emancipació. Apostar per 

l’impuls de plans d’ocupació juvenils i, sobretot, incidir en la necessitat de regular 

els preus abusius del lloguer mitjançant polítiques municipals, és una de les nostres 

reivindicacions més importants. 

D1.2. Campanyes temàtiques en dates assenyalades.  

Des del CJV vam dur a terme campanyes de sensibilització en relació a la 

problemàtica ocupacional de la joventut, per exemple, amb motiu de l’1 de maig, 

                   D. AREA D’EMANCIPACIÓ  
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Dia Internacional de la Classe Treballadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.3. Campanya activa transversal  

Es va dur a terme una campanya entre els sindicats laborals i els estudiantils 

per a reclamar unes pràctiques remunerades, es va concretar en un debat públic i 

televisat al si de la Universitat de València, on van participar les principals 

organitzacions estudiantils de la institució.   

D2. Impulsar Plans d’Habitatge Locals en col·laboració amb els actors 

rellevants (Regidoria d’Habitatge de l'Ajuntament de València). La convocatòria 

electoral va impossibilitar aquesta acció, que en tot cas viem molt important dur-la a 

terme més endavant. 

Accions: 

D2.1. Difusió de les ajudes existents en relació a l'habitatge.  

Hem fet públiques a través d’internet les ajudes del Pla d’Ajudes al Lloguer 

per a Joves de la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana 2019, 

publicades a principis d’any.  

D2.2. Reunions periòdiques amb la Regidoria d’Habitatge, i així 

transmetre-li les reivindicacions de la joventut.  

La remodelació  de l’equip de Govern fruit de la convocatòria electoral va 

dificultar poder mantindré aquestes reunions, però veiem molt útil recuperar 

aquesta acció per al present exercici.  

D2.3. Tractar d'aprofitar l’impacte positiu que té la presència 

d'estudiants Erasmus a la ciutat de València per a promoure 

l'emancipació de la joventut valenciana.  

 Aquesta acció no hem pogut portar-la a terme però és tindrà en consideració 

per a anys vinents. 

 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: 

D3.2. Difusió d'ajudes existents en relació al treball.  
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La Fundació València Activa de l’Ajuntament de València publica diferents 

línies d’ajudes al foment de l’empleabilitat jove, així com la Generalitat València, les 

quals hem difós a través de les nostres xarxes socials.  

D3.3. Tallers d’orientació i legislació laboral. Mostrarem les 

distintes alternatives de que disposa la joventut per a millorar la seua 

ocupabilitat, i els donarem una sèrie d’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 l’escletxa salarial, sostre de cristall, etc. 

D3.5. Taller sobre economia social com a mètode 

d’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. 

D3.6. 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).   
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Els punts D.3.3/4/5/6 queden pendents de dur-se a terme en una jornada 

sobre drets laborals i sindicalisme jove  

 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.   

  Hem facilitat  informació a través de les nostres xarxes socials 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.  

A l’igual que amb la resta de regidories, la convocatòria electoral ha limitat les 

nostres possibilitats d’accions institucionals.  
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Probablement, l'àrea d'Educació és on més esforços hem destinat aquest 

exercici, donat que la pràctica totalitat del nostre treball comunicatiu i d’organització 

d’esdeveniments i activitats té un clar component educador i sensibilitzador sobre 

diferents temàtiques. D’aquesta manera, la posada en marxa de jornades, trobades i 

tallers formatius específics, ha suposat el reforçament de la nostra llavor com a espai 

educador i promotor dels valors de la participació, l’activisme social o el voluntariat. 

D’altra banda, l’oferta formativa del CJV ha continuat sent constant durant tot 2019, no 

solament en relació als cursets de preparació de les proves de la JQCV, sinó també 

pensant en aquelles temàtiques d’interès per a les nostres entitats o, fins i tot, per a 

poder traure profit dels recursos i oportunitats de la Comissió Europea. 

 

Els objectius específics que ens  van plantejar en aquesta àrea foren: 

 E1. Oferir espais a les associacions on desenvolupar el seu discurs al 

voltant de diferents temàtiques incloses dins de l'educació formal. 

Acció: 

  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. 

La convocatòria electoral del 2019, sumat a la pèrdua d’una persona tècnica 

del CJV, ens ha dificultat la llavor fonamental d’assistir als centres educatius del 

districte d’Algirós per tal de donar a conèixer el CJV i, especialment, la Xarxa de 

Corresponsals Estudiantils, tot i que aquesta tasca l’hem pogut recuperar durant el 

primer trimestre del 2020.  

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 2019-2023). 

E2.2. 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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Aquesta mesura, a banda de comprovar com des de Conselleria d’Educació 

s’ha reforçat el servei d’orientació dels centres, considerem oportuna la seua revisió per 

tal d’adaptar-la en una jornada específica on es tracte el present i futur del sistema 

educatiu valencià, on es puga tractar no només l’àmbit universitari sinó també les 

opcions de la Formació Professional i les dificultats del món laboral per a la joventut. 

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.  

 La celebració d’una trobada de joves de la Unió Europea amb motiu del 

projecte Erasmus+  Fighting for Equality va permetre compartir una setmana 

multicultural amb l’anglès com a llengua vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

La celebració d’un debat jove universitari amb motiu de les eleccions universitàries al 

si de la Universitat de València ens va permetre visibilitzar les necessitats de 

l’ensenyament superior i les oportunitats que ofereix per a la població jove.  

  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. 

Aquesta activitat hem considerat ajornar-la per al pròxim 16 d’octubre, Dia europeu de 

la RCP, dins del nostre pla d’activitats per a promocionar la salut en la joventut.  

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

 Vam desenvolupar dos tallers sobre aquesta temàtica, un a principis d’any amb 

l’associació Dessex, i l’altre a finals del 2019 amb la sexòloga Lara Avargues, amb una 

gran recepció i interès per part del públic assistent.  

  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. 

 Enlloc del taller, vam valorar l’opció d’introduir el llenguatge de signes en 

futures campanyes on la Comissió Permanent hi puga participar, per tal de conscienciar 

i visibilitzar al col·lectiu sord.  

  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. 

 El 2 de maig es celebra el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar. Tot i que 

el respecte, companyerisme i l’empatia són aspectes que es treballen amb el grup de 

corresponsals educatius del CJV, valorem la possibilitat d’organitzar aquest taller una 

vegada es consolide el grup per tal d’atraure a un major nombre de persones 

estudiants de l’ESO.  

 E5. Fomentar una visió crítica i propositiva de la joventut sobre qualsevol 

temàtica que els afecte. 

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 
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  per a la comunitat educativa. 

 S’ha traduït en la publicació de notícies, manifestos, campanyes i documents 

durant tot l’any. 

 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. 

 Entitats del CJV com YMCA ofereixen aquesta formació, així com altres 

organitzacions i institucions, el qual hem difós a través d’internet a totes les persones 

que pogueren estar-ne interessades.  

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. 

 Durant la XXIV Fira d’Associacions Juvenils es va dur a terme un taller de 

parkour i breakdance per al 

públic assistent, d’altra 

banda, la col·laboració amb 

l’equip de Roller Derby 

València i l’organització 

d’una taula redona sobre 

esport femení, així com la 

promoció de carreres 

populars a la ciutat de 

València, han promocionat 

l’esport com alternativa 

d’oci entre la gent jove. 

 

E7.3. Talleres de educació no formal per garantir que 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. 

 La pràctica totalitat dels tallers que duem a terme des del CVJ tenen un 

component no formal, per la qual cosa aquesta acció es dona per suposada.  
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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, 

totes les accions són transversals i estan justificades en altres àrees.  

 

Els objectius específics que ens vam plantejar en aquesta àrea van ser: 

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.  

Durant els dos anys s’ha obert un procés participatiu en les Assemblees per a 

treballar conjuntament el Pla de Treball i revisar-ho cada any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F2. Augmentar els processos participatius del CJV. 

Accions: 

F2.1. 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 vies per augmentar la participació de la població jove 

no associada.  

 Durant els dos anys per ampliar la població jove no associada del CJV s’ha fet 

diferents accions com reunions y xarrades en els Instituts de Secundaria Obligatòria 

tant xarrades en esdeveniments que ens conviden a participar en stands per a explicar 

que és el CJV i les xarxes de participació. 

Accions: 

F3.1. Realitzar un diagnòstic de la realitat de la població jove 

F. AREA DE PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME. 
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mitjançant la participació de  la joventut associada i no associada. 

Justificat en l’Acció A1.1. 

F4. Replantejar i avaluar la situació de canalització de la participació de 

la joventut no associada. 

Acció: 

F4.1. Creació d'una ‘’bústia jove’’ digital o físic, explorant la possibilitat 

de difondre-ho en els centres educatius, ja siguen 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. 

 

Aquesta mesura està contemplada en el nou disseny web del Consell de la 

Joventut de València, on un espai a mode de “fes la teua proposta jove” servirà per tal 

d’arreplegar les inquietuds del jovent de la ciutat. A més a més, durant tot el 2019 hem 

arreplegat propostes i suggeriments per part de la ciutadania jove mitjançant accions 

directes a peu de carrer, especialment amb motiu de la campanya electoral del mes de 

maig, on vam arreplegar més d’un centenar d’iniciatives per part de persones joves.  
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En aquesta àrea hem fet grans projectes. En 2018 ens centrarem 

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 

y el 2019 ens centrarem en accions més concretes per a la població jove. 

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 begudes alcohòliques. 

Fer un taller per aprendre a beure  saludablement, sense oblidar cap 

nutrient.  

 

Vam organitza el taller 

educatiu «Còctels sense 

alcohol, per què no?». Una 

activitat dirigida sobretot a 

públic adolescent, la qual va 

consistir en ensenyar a 

elaborar begudes saludables i 

desmuntar mites que 

envolten el consum d’alcohol.  

 

Amb aquest taller un grup 

d’estudiants va poder 

conèixer diferents alternatives saludables que poden consumir en el seu temps d’oci, 

com ara una gran varietat de sucs, combinats o, fins i tot, opcions no alcohòliques de 

cervesa, vi o licor, que es poden preparar fàcilment o comprar en diferents 

establiments i locals de la ciutat de València.  

Finalment, es van poder preparar diferents begudes no alcohòliques a partir 

d’ingredients com ara fruites, verdures i llet, de forma que el públic va poder participar 

en grup i gaudir d’un berenar ben deliciós. 

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 en 2018 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    

G. AREA D’EDUCACIÓ I PROMOCIO PER A LA SALUT 
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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 hi ha sobre les malalties mentals. 

Pel 10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, vam compartir a través de les 

nostres xarxes socials campanyes de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana o d’entitats com ACOVA. 

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. 

Aquesta campanya serà inclosa en el Pla d’Acció de la pròxima Comissió 

Permanent ja que en 2019 no vam poder executar-la amb els recursos que deuríem 

fer-ho.   

 G3. Informar sobre la importància de mantenir unes practiques sexuals 

saludables entre les persones joves. 

Acció: 

G3.1. Informar sobre infeccions de transmissió sexual i com 

detectar-les.   

El CJV va realitzar una campanya amb l’objectiu de promoure una actitud 

positiva, crítica i responsable de la joventut cap a la seua pròpia sexualitat, ens hem 

sumat com cada any a la celebració del Dia Mundial de la Salut Sexual. 

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

consum responsable. 

Acció: 

G4.1. Vídeos de sensibilització sobre addicions. Creació d’un 

vídeo per a difondre per les xarxes socials les experiències personals 

sobre addiccions, enfocades a com a afectat al seu entorn. 

Enlloc de fer un vídeo, donades les dificultats tècniques, periòdicament 

compartim les campanyes de joventut que s’impulsen des de la FAD, com la del 2019 

amb el lema #DefiendeLoObvio 

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

El Consell de la Joventut de València ja està adherit al Pla Municipal de 

Drogodependències de l’Ajuntament de València, a més, ha sigut subvencionat a 2019 

en una de les seues convocatòries d’ajudes a Programes d’activitats per a prevenció 

d’addiccions entre la població juvenil de la ciutat en el temps lliure.  

 

 G5. Fomentar l’esport en diversos àmbits. 
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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.  

El CJV des de l'octubre del 2019 té un acord de col·laboració amb la Associació 

Roller Derby per afavorir els esports minoritaris, per impulsar el paper de la dona en els 

esports i fomentar esports alternatius als majoritaris. Els compromisos que adquireix el CJV 

entre altres son la difusió de les activitats, dotar de recursos materials i tècnics, ajudar i 

mediar per a la sol·licitud d'espais. Els compromisos que adquireix l’associació entre altres 

son participar en les activitats del CJV, fer difusió de la colaboració entre ells dos i fer us 

responsable dels materials adquirits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G5.2 Afavorir esports minoritaris. Per les xarxes socials i la pròpia 

web del Consell, donarem a conèixer esdeveniments esportius.  

Aquesta tasca s'ha dirigit principalment a la difusió dels partits de les companyes 

del Roller Derby de València, a més d'altres equips femenins valencians en esports com el 

running i el rugbi. 

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, Roller Derby. (E7.2.)  

 G6. Fomentar la pràctica d’hàbits que respecten el medi ambient 

Accions: 

G6.1. Guia de Bones Practiques Ambientals. La Comissió 

Permanent fomentarà hàbits que respecten el medi ambient, mitjançant 

consells.  

Durant els dos anys s’ha elaborat una guia de bones practiques. En 2018 es van 

elaborar dos formularis per a conèixer 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 
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per a totes les associacions que es donarà a conèixer en la Fira d’associacions. La 

imatge que s'adjunta és la convocatòria de la primera reunió que va caldre cancel·lar 

per motius de falta d'assistència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

H. CULTURA I POLÍTICA LINGUÏSTICA 

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 dels dos anys s'han realitzat 

12 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 300 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.  

Un exemple d’ activitat ludica es el 

circuit de musica en valencià quees va 

realitzar a 2018 i es va incorporar a la XXIV 

Fira d’Associacions Juvenils de 2019, on es 

fa uns concerts de parla valenciana y tots 

els participants gaudixen amb els cantants 

de la cultura y l’ús del valencià. 

 

 

H2. Realitzar activitats culturals a València. 

Accions: 
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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 en 2018. 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. 

Aquesta activitat no es va dur a terme en 2019.  

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.  

Es va preparar material didàctic que s’han utilitzant durant els dos anys publicant 

una sèrie de recursos històrics de la Ciutat de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2.3. Col·laborar amb mitjans de comunicació en valencià.  

Gracies al tècnic de comunicació s’han realitzat en valencià moltes accions en 

els mitjans de comunicació, com per exemple radio i televisió.  

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. 

Aquesta activitat no es va poder dur a terme perquè no vam rebre recursos 

subvencionats suficients per a fer-ho. Considerem que aquesta iniciativa és 

interesants per a promoure la nostra llengua entre les persones nouvingudes a la 

nostra ciutat i es tindrà en compte per al pròxim Pla de treball junt amb cursos de 
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preparació del nivell inicial de valencià.  

H3.2. Implicar a la permanent en l'ús i foment del valencià. Fer les 

reunions i assemblees en valencià. 

Encara que queda molt per fer, la Comissió Permanent ha dut a terme totes 

les reunions i assemblees en valencià, a més de totes les intervencions en xarxes 

socials i mitjans de comunicació.  

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. Durant els dos anys, hem duplicat el grup que havíem estat 

fent de 25-30 persones. En aquests cursos es fan grups de debat. Per eixample, el més 

enriquidor per al Consell, va ser un Diàleg Jove per a recollir propostes per al Pla Jove 

de la ciutat. 

H3.4. Cursos de Mitjà i Superior.  Justificat en l'Acció 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’anglès, va caldre 

cancel·lar-ho per falta d'inscripcions. Continuarem fent 

esforços en aquest sentit, modificant l'oferta segons les 

necessitats que observem perquè creguem que és 

important la formació en anglès. 

 

 

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.  (creo que se ha hech el cirucito 

de musica pero no veo ningun evento ni en el facebook ni en la pagina 

web). Justificat en l'Acció H1.2. 

H4.5. Fomentar artistes valencians. Utilitzar les xarxes socials del 

consell per donar a conèixer artistes valencians.  

Des de les nostres xarxes fem difusió de les artistes valencians més importants 

de la literatura, la música i el cinema.  
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Sense dubte, l’acció comunicativa del Consell de la Joventut de València ha 

donat un impuls extraordinari durant el 2019. La decisió de poder contractar una nova 

persona encarregada d’organitzar, gestionar i difondre el dia a dia del CJV ha resultat 

molt profitosa. No només ha augmentat significativament la rellevància digital del 

Consell en les principals xarxes socials on tenim presència, sinó que també s’ha 

guanyat en qualitat dels missatges, constància i públic objectiu al qual l’hi arriba. 

 

Hem guanyat visibilitat mediàtica, apareixent periòdicament el Consell en tot 

tipus de mitjans de comunicació de primer nivell: ràdio, premsa i televisió. També 

hem professionalitzat les campanyes més rellevants de l’any externalitzant el seu 

disseny gràfic.  A banda, internament hem actualitzat les nostres bases de dades 

d’entitats i persones no associades per tal d’enviar més eficaçment totes les 

convocatòries d’interès, i tractem de contactar telefònicament amb major periodicitat 

per tal d’assegurar la bona recepció de tota la informació pertinent. 

 

Tot i això, encara queda molt per fer, com la renovació definitiva del nostre 

web, l’augment dels continguts audiovisuals i, per tant, més cridaners, o una major 

coordinació amb el personal responsable de Comunicació de les nostres entitats per 

tal de fer del CJV una ferramenta dinamitzadora i difusora també de les seues 

iniciatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els objectius específics que ens vam plantejar en aquesta àrea van ser: 

I1. Formació en matèria de tècniques comunicatives. 

Accions: 

 I1.1. Ampliació de la comunicació digital mitjançant la dinamització 

de les xarxes socials i la contractació d'un comunity manager. 

 

                    I. COMUNICACIÓ  
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La contractació d’una persona encarregada d’aquesta àrea ha permès complir 

aquest objectiu i marcar una dinàmica de treball diferent cara al futur, amb una major 

estratègia i continuïtat.  

I1.3. 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 va tindre una bona acollida per part de les persones assistents i 

valorem molt positivament la seua realització, per la qual cosa ens ho marquem con 

una de les activitats a mantindré en el futur.  

I2. Potenciar les xarxes socials del CJV. 

Accions: 

I2.1. Foment de l'ús del valència per a donar-li un caràcter d'ús 

  multidisciplinari.  (H1.1)   

El valencià s’ha convertit en la llengua vehicular en la pràctica totalitat de les 

comunicacions internes i externes del CJV.  

I2.2. Dinamització i participació activa per part dels membres de la 

Comissió Permanent en les xarxes socials. 

Les companyes de la CP contribueixen a través dels seus perfils personals en 

les xarxes socials en la difusió i promoció de les activitats i dia a dia del CJV. 

I3. Modernització de la pàgina web. 

Accions: 

A finals del 2019 vam elaborar un informe d’avaluació, millora i modernització 

del web www.valenciajove.com per tal de posar-lo al dia i donar un nou impuls al 

nostre espai digital, tant interna com externament. Durant el primer trimestre del 2020 

presentarem el nou disseny web a l’Assemblea del CJV. 

I4. Millora de la comunicació interna amb les entitats. 

Accions: 

I4.1. Creació d'una xarxa de contactes d'entitats i institucions 

d'interès per al jovent mitjançant una pestanya en la web. 

Aquesta acció queda pendent de dur-se endavant una vegada s’estrene el nou 

disseny web del CJV. 

I4.2. 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.  

Actualment aquest grup compta amb un total de 38 persones, tot i que 

valorem la possibilitat de crear una llista de difusió. 

I4.3. Etiquetat massiu, per a fer arribar al màxim possible la 

informació 

 

http://www.valenciajove.com/
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Per tal d’evitar spam, vam prendre la decisió d’enviar via Whatsapp les 

publicacions d’interès per a afavorir la seua difusió i, alhora, compartir en les nostres 

xarxes aquelles activitats dutes a terme per les nostres entitats d’especial rellevància. 

I5. Incrementar la nostra presència mediàtica. 

  Accions: 

I5.1. Newsletter-butlletí de notícies que mantinga a la gent 

informada. 

Tot i considerant redundant aquesta mesura, donat que la majoria de les 

nostres entitats i persones interessades en el CJV s’informen a través de les nostres 

xarxes socials i web, no descartem elaborar un senzill document tipus newesletter en 

un futur pròxim, amb caràcter trimestral.  

I5.2. Augment de la despesa en promoció en relació a l’anteriorment 

mencionat sobre la necessitat de la contractació d'un comunity manager. 

La inversió econòmica en publicitat online ens ha permès arribar d’una forma 

més eficient i econòmica al nostre públic objectiu a través d’Internet, on la població 

jove es mou de manera natural. Tot i que no hem volgut abusar d’aquesta fórmula 

publicitària, ha resultat significativament útil en la xarxa social Instagram, una de les 

més popular a hores d’ara i que a principis del 2019 teníem més infrautilitzades.  

I5.3. 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.) 

L’activitat constant del CJV en les principals xarxes socials de Twitter, Facebook 

i Instagram ens ha permet posicionar-nos amb les principals temàtiques que afecten 

als interessos de la joventut: ocupació, educació, emancipació, oci, feminisme, 

ecologisme, etc. al llarg de tot l’any. 
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Aquest bloc es fonamenta en la recopilació de tots els projectes emmarcats en 

el programa d’Erasmus Plus, promogut per la Comissió Europea.  Durant l’any 2019 

hem continuat generant espais de formació, intercanvi i d’intervenció mitjançant el 

finançament europeu. El projecte K3 va finalitzar durant el 2019 amb la realització de 

dues jornades de treball, una enfocada a la prevenció i abordatge de la ludopatia 

juvenil i l’altra sobre l’educació afectiva-sexual. 

Mig centenar de joves van participar en aquestes trobades, les qual van donar 

com a resultat un bon grapat de mesures i propostes que vam traslladar als diferents 

grups polítics de la ciutat, aprofitant alhora la convocatòria electoral del mes de maig. 

D’altra banda, el projecte “Fighting for Equality” va congregar a València a un grup 

d’una dotzena de joves procedents de diferents països de la Unió Europea per tal de 

debatre i reflexionar entorn l’exclusió social, l’escletxa de gènere o les desigualtats 

entre països,  

Finalment, hem continuat promocionant el Servei de Voluntariat Europeu 

mitjançant l’elaboració d’un vídeo i un taller específic per tal de donar a conèixer 

aquests recursos per a la joventut valenciana, amb una acollida molt positiva per part 

de les persones interessades.  

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 6 trobades de diverses matèries de 

polítiques juvenils per a recollir propostes per al Pla Jove.  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. 
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J2. Formar a les entitats membre en la presentació de projectes juvenils 

internacionals. 

Accions: 

J2.1. Creació d’un butlletí sobre projectes/concursos internacionals. 

 Aquesta acció es va traduir 

directament a un taller de projectes de 

cooperació internacional dut a terme 

per la col·laboradora del Consell, Zara 

Di Vella, qui va parlar sobre les 

oportunitats per a fer cooperació i 

voluntariat a Europa.  

 

J2.2. Apropar polítiques i plans europeus i internacionals sobre 

joventut a les entitats del CJV. 

Aquesta idea no es va desenvolupar globalment però sí que hem informat les 

nostres xarxes de diverses oportunitats que ofereix la Unió Europea per a participar, a 

més de preparar la candidatura de la ciutat de València per a Ciutat Europea de la 

Joventut en 2023. Finalment no es va presentar aquesta candidatura per problemes de 

dades amb l’administració local però tenim tot el contingut preparat per a presentar-la 

en 2020 per a la candidatura de 2024. 

J2.3. Difondre oportunitats de formació i esdeveniments 

organitzats per l’Agència Espanyola en matèria d’Erasmus+. Justificat 

en la Acció J2.3.  

J3. Integrar a estudiants Erasmus en les activitats del Consell. 

Acció: 

J3.1. 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... 

J3.2. 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. 

J3.3. Intercanvis culturals i de idiomes. Justificat en la Acció J3.2. 

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 d’altres països. 

Hem col·laborat amb altres entitats mitjançant projectes com el KA1-
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2018-ES02-KA105-012271 denominat “Fighting for equality”. Les entitats 

europees col·laboradores son les següents:  

- Drujestvo Znanie, Bulgaria.  

- Udruga za odrzivi razvoj "POZlf IVA SAMOBOR", Croacia 

- Neanikoi Orizontes M.K.O, Grecia.  

J4.2. Participar en esdeveniments europeus que aborden 

problemàtiques actuals i d’interès per a la gent jove.  

Els projectes en els que hem participat entre 2018 i 2019 han siguts els 

següents:  

- 2017-3-ES02-KA347-010645 denominat “100% Youth Decided Youth 

Policies”.  

- 2017-2-ES02-KA105-009914 Denominat “Equality in Law, equality in work”.  

- 2018-ES02-KA105-012271 denominat “Fighting for equality”. 

 


