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PLA DE TREBALL 2020-2021 

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha fet trontollar els pilars 
socials i econòmics de la nostra societat. Aquesta crisi, però, ha 
afectat d’una forma més virulenta a les generacions més joves del 
nostre país, que arrosseguen una segona crisi estructural de 
precarietat laboral i manca d’oportunitats per poder desenvolupar els 
seus projectes de vida.  

El Consell de la Joventut de València (CJV) som conscients d’aquesta 
realitat, per això presentem aquest pla de treball 2020-2021 amb 
l’objectiu que servisca de base per a dur a terme projectes, iniciatives 
i accions que, d’una banda, seguisquen donant resposta a les 
demandes de la joventut de la nostra ciutat i, d’altra, aporten una 
mirada jove en la reconstrucció social i econòmica de la nova realitat 
post coronavirus. 

En aquest sentit, el present document s’organitza en diferents àrees 
que aborden aspectes que considerem d’interès per a les persones 
joves de València, especialment aquelles que formen part del teixit 
associatiu juvenil, fent incidència en els seus drets de ciutadania i en 
la defensa dels seus interessos, donant veu a les seues reivindicacions 
mitjançant els canals de comunicació i participació al nostre abast.  

D’altra banda, no volem oblidar-nos de la importància de conscienciar 
sobre els greuges de l’emergència climàtica que amenaça el nostre 
futur més immediat, les escletxes socials i de gènere, la desafecció 
d’una part de la joventut per la política o les violències masclistes, de 
conjunt reptes que com a generació ens afecten de primer pla i tenim 
la determinació d’abordar.  

Desitgem que aquest pla de treball marque un camí ambiciós i sume 
el major nombre de veus possible, obert a suggeriments i propostes 
de millora. Es tracta d’un document viu i horitzontal que soles podrà 
fer-se realitat amb la implicació i col·laboració de l’enorme capital 
humà que dóna vida i sentit al Consell de la Joventut de València.  

Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València 
València, 19 de juny del 2020 
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RELACIONS INTITUCIONALS 

Responsables: Ana Domínguez i Rocío Barbeito 

Tal com apareix reflectit als nostres Estatuts i la Llei de Joventut de la 
Comunitat Valenciana, al Consell de la Joventut de València se’ns 
reconeix com l’interlocutor vàlid de la joventut davant l’Administració 
pública local, és a dir, l’Ajuntament de València i, especialment, la 
Regidoria de Joventut.  

Mantenir aquesta interlocució activa exigeix un treball d'anàlisi i 
seguiment de l'opinió i interessos de la joventut de València per part 
del CJV, que permitisca traslladar-los de manera realista i eficaç, 
ambiciosa i valenta. Aquesta tasca passa, doncs, per mantenir 
relacions cordials i properes amb les entitats membre del Consell i 
també de l’entramat associatiu de la ciutat, així com els equips 
tècnics i polítics que conformen la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament, principal institució amb la qual ens relacionem.  

De la mateixa manera, la relació amb altres consells locals de 
joventut, el Consell Valencià de la Joventut i institucions com l’Institut 
Valencià de la Joventut o la secció juvenil de la Comissió Europea, 
esdevé clau a l’hora de desenvolupar projectes cooperatius i 
estratègies conjuntes en benefici del jovent de la nostra ciutat.   

Bloc 1. RELACIONS INSTITUCIONALS AMB L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA I ALTRES ENTITATS 
 

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

2. Crear un sociograma per a trobar els principals actius que puguen 
beneficiar l'actuació del CJV.  

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

4. 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.  

5. Reunions regulars amb els responsables de Joventut de 
l’Ajuntament de València per portar una acció coordinada i ben 
informada. 

6. Recolzar i promoure les accions del Pla Jove de la Ciutat.  
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7. Ser partícip de les Comissions de l'administració municipal que 
afecten a les associacions juvenils.  

8. Participació, entre altres, en la Comissió Avaluadora de 
Subvencions a Entitats Juvenils.  

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

10. Formar part del Consell Social de la Ciutat de València. 
11. 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.  

12. 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.  

13. Participar de les trobades i les estratègies del Consell Valencià de 
la Joventut (CVJ).  

14. Trobades amb els Centres Municipals de Joventut (CMJ) de 
València per a generar sinergies i coordinar estratègies comunes. 

Bloc 2. RELACIONS AMB LES ENTITATS MEMBRE I OBSERVADORES 
DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 
15. Afavorir processos d'apropiació de les accions del CJV per part de 

les associacions que formen el CJV.  
16. 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 o grups de treball específics, 
formacions, etc.  

17. Major rendició de comptes i transparència entre el CJV i les 
associacions.  

18. Rendició de comptes de les activitats en què els membres de la 
Comissió Permanent hagen sigut partícips en representació del 
CJV.  

Bloc 3. PROMOCIÓ DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 
(CJV) 
19. Reforçar la presència del CJV en els principals mitjans de 

comunicació.  
20. Elaboració d'articles d'opinió per defensar la situació de la 

joventut, especialment quan es veja en risc per decisions 
polítiques.  

21. Promocionar i donar a conèixer el Consell de la Joventut de 
València (CJV). 
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22. Recerca d’associacions juvenils de la ciutat de València que no 
estiguen dins del CJV, per presentar-li-ho, conèixer i tindre en 
compte la seua opinió respecte del mateix, els motius pels quals 
no estan dins i animar-les a participar-hi.  

23. Potenciar la tasca de comunicació dotant-la de majors recursos 
tècnics i econòmics. 
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AREA DE COMUNICACIÓ 
Responsables: Carles Vera i Rocío Barbeito 

Comunicar adequadament el que som i fem el Consell de la Joventut 
de València (CJV) s’ha convertit en un objectiu fonamental, 
transversal a totes les àrees d’aquest Pla de Treball, tan a nivell intern 
com extern. 

Mantenir informades a les entitats membre del CJV, alhora que 
difonem tot allò que fem i resulta d’interès per a les persones joves de 
la nostra ciutat, especialment pel que fa als seus drets i interessos, 
s’ha de planificar i executar de la manera més eficaç i eficient 
possible, de forma que puguem créixer com a plataforma i 
consolidar-nos com a punt de trobada i de referència de les 
necessitats i defensa dels interessos de la gent jove.  

En aquesta tasca, comptar amb els recursos necessaris, i el suport del 
major nombre de persones, esdevé fonamental, així com altes dosis 
de creativitat i treball en equip per resultar originals i atraure l’atenció 
del nostre públic objectiu.  

Bloc 1. COMUNICACIÓ INTERNA AMB LES ASSOCIACIONS DEL 
CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA (CJV) 
1. Millorar de la comunicació interna i la relació amb les entitats. 
2. Establir relacions directes entre la Comissió Permanent i les 

entitats membre del CJV. Conèixer a les directives i treballar amb 
les entitats per al compliment dels seus objectius, especialment si 
coincideixen amb els del Consell (comunicació per al treball en 
xarxa i RR.II.). 

3. Implementar una plataforma discord per al treball de les distintes 
àrees de la Comissió Permanent.       

4. Revisió i actualització permanent dels contactes de representants 
de les associacions membre.  

5. Recollida mensual d’activitats de les associacions per a ajudar-les 
en la difusió per xarxes socials en col·laboració amb la plataforma 
online de la Regidoria.  

6. Establir protocols de comunicació que tinguen en compte a les 
associacions juvenils i els centres educatius com canalitzadores 
dels missatges en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. 
(acció 168 del Pla Jove).       

7. Canvi de comunicació de Whatsapp a Telegram.       
8. Crear una llista de difusió per Whatsapp i Telegram d’activitats i 

novetats del CJV. 
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9. Vídeo molt curt, explicant breument el que hem fet després d'una 
activitat/reunió 

10. Reunions amb les associacions del CJV que tinguen responsable 
de comunicació.  

Bloc 2. COMUNICACIÓ AMB INSTITUCIONS I ALTRES ENTITATS 
COL·LABORADORES 
11. Relació amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València 

en matèria de comunicació.  
12. Comunicació bimensual d’activitats per al seu suport en xarxes i a 

la plataforma online. 
13. Acordar amb la Regidoria una col·laboració en la difusió dels 

missatges del Consell.  
14. Col·laboracions externes (CMJs, altres consells locals, etc.) 
15. Creació d'una xarxa de contactes d'entitats i institucions d’interès 

per al jovent mitjançant una pestanya específica al nostre web. 
16. Butlletí informatiu per als CMJ per a informar-les de totes les 

nostres activitats i les de les nostres associacions.   
17. Difusió d’activitats d’especial interès dels CMJ en les xarxes socials 

del CJV. 
18. Reunions amb altres consells de la joventut, tant locals, 

autonòmics, com l'estatal. 
19. Conèixer el desenvolupament de l’acció comunicativa en altres 

consells per a veure quines coses hi ha en comú i quals podríem 
millorar, veure com arriben ells a les seues associacions, etc. 

Bloc 3. MITJANS DE COMUNICACIÓ TRADICIONALS I XARXES 
SOCIALS 
20. Incrementar la presència mediàtica del CJV. 
21. Donar a conèixer la postura del CJV en els temes que afecten la 

joventut de València mitjançant missatges institucionals i articles 
d’opinió, entre altres.  

22. Mantenir el valencià com a llengua vehicular en la pràctica totalitat 
de les comunicacions internes i externes del CJV. 

23. Col·laborar amb mitjans de comunicació en valencià i de xicoteta 
tirada. 

24. Implicació dels responsables adients de la Comissió Permanent en 
la redacció d’articles en premsa i posada en marxa de campanyes 
creatives.   

25. Assistència a actes públics representant a la joventut associada de 
la ciutat.  

26. Plantejar propostes de campanyes amb motiu de dates 
assenyalades (8M, 1M, Dia de la Joventut, Dia d’Europa, etc.). 
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27. Participar i difondre les campanyes del Consell de la Joventut 
d’Espanya i Consell Valencià de la Joventut.  

28. Publicar posicionaments polítics sobre problemàtiques de la 
joventut de la nostra ciutat.  

29. Inversió en la difusió d’activitats i notícies importants del Consell 
de la Joventut de València: Invertir en publicitat online d’aquelles 
campanyes i iniciatives més rellevants. 

30. Reformar definitivament la nova pàgina web.  
31. Creació d’una nova identitat gràfica corporativa.  
32. Dinamització i participació activa per part dels membres de la 

Comissió Permanent en les xarxes socials. 

Bloc 4. FORMACIÓ EN MATÈRIA DE TÈCNIQUES COMUNICATIVES 
33. Suport en comunicació a les associacions i joves de la ciutat.  
34. Tallers de formació en comunicació escrita que englobe tota classe 

d'escrits com a articles d’opinió, entrevistes, comunicats, etc. 
35. Taller d’oratòria, connectat amb les universitats i escoles, i de 

comunicació no verbal. 
36. Taller sobre com potenciar les xarxes socials. 
37. Taller per a millorar la comunicació amb els mitjans de 

comunicació. 
38. Taller per a detectar i actuar davant les Fake News en col·laboració 

amb la Regidoria de Joventut (acció 88 del Pla Jove). 
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CULTURA, ESPORT, OCI I TEMPS LLIURE 
Responsables: Jesús Piñero, Rocío Barbeito i Carles Vera 

Garantir l’oferta d’un oci saludable, educatiu i cultural és l’assignatura 
pendent de les polítiques de Joventut de la ciutat de València, massa 
vegades insuficient a l’hora d’oferir alternatives d’oci per a la joventut 
que responguen a les seues demandes i inquietuds. 

El CJV volem incidir en aquesta àrea promocionant, d’una banda, 
l’esport en totes les seues vessants, fent incidència en el paper de la 
dona i l’esport minoritari i de base. D’altra banda, manifestem el 
nostre suport a la joventut creadora de la nostra ciutat i a les diferents 
expressions artístiques que tenen lloc al nostre entorn urbà i que 
poden resultar atractives per a moltes persones joves, donant-los 
visibilitat i demanant més facilitats per a gaudir-los.  

Bloc 1. ESPORT   
1. Promoure i visibilitzar les categories femenines en l’esport 

mitjançant el suport en xarxes socials i la col·laboració amb 
associacions que impulsen el paper de la dona.  

2. Col·laboració amb l’equip de Roller Derby València.  
3. Registrar i contactar associacions, clubs i grups de dones amb 

potencial interès en l'esport i els seus beneficis amb la finalitat de 
crear una xarxa extensa de joves esportistes col·laboradors.  

4. Fer campanyes online per a visibilitzar esdeveniments, entitats i 
atletes valencianes.  

5. Donar a conèixer els diferents esports que es poden realitzar en la 
ciutat: e-sports, esports urbans/cultura urbana, etc.  

6. Campanya de promoció d’alts esportistes valencians joves.  
7. Promoure el treball en xarxa d’associacions involucrades amb 

l’esport. 
8. Taula redona sobre l’esport per al col·lectiu transsexual.  
9. Taula redona d'esport femení. 
10. Donar a conèixer activitats esportives per a persones amb 

diversitat funcional. 

Bloc 2. OCI I TEMPS LLIURE  
11. Promoure activitats d’oci alternatiu alineades amb els principals 

organismes de l’àrea de Joventut: la Regidoria de Joventut, l’IVAJ i 
el CVJ.  

12. Difusió d’activitats d’oci alternatiu a la ciutat de València, implicant 
a les entitats membres (prioritzar les activitats de les nostres 
entitats).  
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13. Realitzar jornades d'oci alternatiu per València i en les instal·lacions 
del CJV.  

14. Kpop, videojocs, jocs de taula i més activitats i xicotetes jornades 
en els CMJ. 

15. Lliga de jocs de taula entre centres de joventut, consell i 
associacions.  

16. Projecció d'esdeveniments que solen anar acompanyats d'alcohol, 
però sense això (Eurovisió, E3 (o el seu substitut), futurs Jocs 
Olímpics, entre altres).  

17. Fomentar alternatives d’oci nocturn.  
18. Estudi de l’oci nocturn majoritari de la joventut i les alternatives.  
19. Difusió d’alternatives d’oci nocturn majoritari de la joventut 

valenciana.  
20. Organització d’activitats d’oci nocturn per a joves i adolescents.  

Bloc 3. CULTURA  
21. Formació de valencià per a joventut associada i no associada per a 

l’aprenentatge i la integració lingüística.   
22. Cursos intensius de valencià C1 i C2.  
23. Crear un recurs per a principiants: valencià per a dummies 
24. Crear grups de debat en valencià on la joventut valenciana puga 

debatre temes d'actualitat en valencià (potencial dels cursos de 
valencià per fer debats). 

25. Promoció de la cultura valenciana: Esdeveniments, festes i 
tradicions.  

26. Analitzar com la joventut enfoca les festes i tradicions valencianes 
tenint en compte les diferències entre València ciutat i l'extraradi.  

27. Organització d’activitats lúdiques que fomenten la cultura i l’ús del 
valencià. 

28. Participació en jornades Interculturals. Col·laborar amb 
associacions culturals i entitats públiques per fomentar l'intercanvi 
cultural i lingüístics, mitjançant fires, tallers, etc.  

29. Fomentar l’art, la literatura, la música i el cinema. 
30. Cinefòrums de pel·lícules que toquin temes importants per a la 

joventut. Es prioritza el cinema en valencià̀, però sense descartar el 
cinema en VO. 

31. Circuit de música en valencià, donant especial atenció a grups que 
siguen paritaris i conformats per dones joves  

32. Fomentar artistes valencians: escriptors, músics valencians i 
d’altres (no només joves). 

33. Organització d’un concurs de relats curts en valencià.  
34. Establir relacions amb les entitats que representen la cultura jove 

valenciana: Pau Berga, de Tres Deu Media. 
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35. Participació en activitats de cultura alternativa japonesa: salons del 
manga i esdeveniments temàtics. 

36. Donar a conèixer els recursos culturals, històric-monumentals, 
museístics i naturals de la ciutat.  

37. Reivindicar unes tarifes reduïdes o gratuïtes per als joves de la 
ciutat: ampliar los descomptes en cultura per a joves.  
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DRETS DE LA CIUTADANIA 
Responsables: Rocío Barbeito, Ana Domínguez i Vicky López 

La Joventut tenim dret a la salut biopsicosocial, a un habitatge i una 
ocupació digna i a desenvolupar el nostres projectes de vida amb la 
mateixa igualtat d’oportunitats que la resta de col·lectius. Aquesta 
premissa està hui lluny de ser una realitat, per la qual cosa veiem 
imprescindible prendre mesures davant la precarietat laboral i la 
mancança de rellevància en l’agenda política. 

El CJV anem a exigir allò que pertoca a les persones joves com a part 
de la societat. Cap país pot permetre’s tindre a gran part de les seues 
generacions més joves sense expectatives de futur, especialment 
davant la crisi sanitària que ens acaba de colpejar.  

En aquest objectiu, necessitem de la complicitat del major nombre de 
joves i entitats que representen els seus interessos, siguen o no 
membres del CJV, mitjançant una pedagogia, formació i reivindicació 
constants.  

Bloc 1. SALUT PÚBLICA 
1. Promocionar una vida saludable en les persones joves 
2. Campanya sobre els perills de les “dietes miracle”  
3. Informar sobre infeccions de transmissió sexual i com prevenir-les.  
4. Campanya de prevenció de les addiccions i foment d’un consum 

responsable en el temps lliure i d’oci de la joventut   
5. Taller sobre salut afectiva-sexual en col·laboració amb entitats 

com Infosex i/o el col·lectiu Lambda 
6. Campanya per desmuntar estereotips sobre la discapacitat mental   
7. Taller sobre com gestionar l’ansietat i l’estrès 
8. Taller sobre intel·ligència i gestió emocional  
9. Formació en salut 
10. Curs sobre primers auxilis en col·laboració amb Cruz Roja  
11. Reconeixement de la Sanitat Pública davant la COVID-19 

Bloc 2. HABITATGE I EMANCIPACIÓ JUVENIL 
12. Anàlisi de la situació de la joventut de la ciutat davant l’habitatge 
13. Estudi de la situació sociolaboral de la joventut rere l’impacte de la 

crisi del coronavirus  
14. Debat de l’Estat de la Joventut de València en la XXV Fira 
15. Denunciar la precària emancipació de la gent jove a la ciutat  
16. Instar a la regulació dels preus del lloguer 
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17. Posicionament del CJV en temes que afecten a l’àrea d’habitatge i 
emancipació de la joventut  

18. Impulsar planes d’habitatge local jove 
19. Informació sobre habitatge i emancipació  
20. Guia Jove d’Ajudes a l’habitatge. 
21. Taller sobre altres formes de conviure: llars col·lectius, 

intergernacionals, cooperatives d’habitatge, urbanisme amb 
perspectiva de gènere, etc. 

22. Impulsar millores en la mobilitat urbana de la joventut valenciana  
23. Informar sobre abonaments, ajudes i descomptes vigents per a 

potenciar l’ús del transport públic.  
24. Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà 

preferent. 

Bloc 3. JUSTÍCIA I POLÍTICA 
25. Una Administració Pública més propera a les persones joves: 

exemple d’Estònia. 
26. Promoure una major digitalització de l’administració pública local 
27. Taller sobre Llibertat d’Expressió (censura en xarxes socials, fake 

news, crispació, etc.). 
28. Xerrada sobre la importància de la política i d’informar-se sobre 

els drets i llibertats de la joventut. 
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DENSENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Responsables: Maysun Assari, Ana Domínguez, Jesús Piñero, Vicky 
López, Javier Lahuerta i Pepe Muñoz 

La Crisi Climàtica és un dels assumptes més urgents que ens afecta 
com a generació, no soles per al nostre futur sinó també el nostre 
present. Desenvolupar accions per a promoure la sostenibilitat en la 
joventut en termes d'igualtat, justícia i solidaritat resulta, per tant, una 
obligació que com a CJV no anem a eludir. 

Tot i que les accions que podem duem a terme són limitades, sí que 
tenim la determinació de promoure un canvi d’hàbits en la nostra 
manera de consumir i relacionar-nos amb el medi ambient, gaudir de 
l’oci o moure’ns per la nostra ciutat. 

En aquest sentit, la COVID -19 ha evidenciat la necessitat de 
transformar radicalment els paràmetres de consum i producció que 
veníem desenvolupant, així com escletxes massa vegades 
invisibilitzades com la digital, les desigualtats a l’hora de teletreballar 
o la precarietat del nostre sistema econòmic i laboral, que cal corregir 
amb pedagogia i propostes sòlides de canvi.  

Bloc 1. ESCLETXA DIGITAL  
1. Combatre l’escletxa digital del jovent valencià.   
2. Tallers sobre ofimàtica i altres recursos digitals. 
3. Reivindicar davant l'administració pública l'adopció de mesures 

concretes per afrontar aquesta problemàtica. 
4. Facilitar recursos per ajudar a combatre l’escletxa digital i ajudes 

de l'Ajuntament per a diferents plataformes i entitats que 
proporcionen recursos. 

5. Proporcionar un mapa de sales on es puguen aprofitar els recursos 
informàtics com a biblioteques, sales d'exposició, etc. 

Bloc 2. OCUPACIÓ  
6. Reivindicar la precària situació socioeconòmica de la joventut 

valenciana i els reptes als quals s'enfronta com a col·lectiu. 
7. Xerrada sobre teletreball, “Estem preparades? Cara B del 

teletreball, explotació laboral”. 
8. Taller de sindicalisme. Coneixes els teus drets laborals?. 
9. Xarrades TED per a la la desestigmatització de la Formació 

Professional. Propostes de millora de les FP actuals. Experiències 
d'èxit de persones que s'hagen format en FP. 
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10. Estudi de les desigualtats en l'accés laboral a persones de diferents 
comunitats i col·lectius (diversitat funcional, ètnia gitana, 
musulmana, llatina, etc.). 

11. Reforçar habilitats sociolaborals de les persones joves. 
12. Taller sobre l’entrevista laboral i currículum vitae. 
13. Taller d'oportunitats laborals i emprenedoria post-Covid. 
14. Cursos d'idiomes (anglès, francès, valencià). 
15. Taller sobre recerca activa d'ocupació: recursos, plataformes, què 

és la garantia juvenil? què ofereix? Etc. 

Bloc 3. MOBILITAT I URBANISME SOSTENIBLE 
16. Promoure l'ús del transport sostenible. 
17. Demandar que els carrils bici arriben als barris i pedanies, i que 

augmente el nombre de kms existents. 
18. Taller de reparació de bicicletes. 
19. Promoció i difusió dels descomptes disponibles en mobilitat 
20. Taller sobre urbanisme amb perspectiva de gènere i mobilitat 

en clau de gènere. 
21. Plantació d'arbres i arbustos mediterranis. 
22. Taller sobre horts urbans. 
23. Campanya per a planificar el teu viatge amb poc pressupost 
24. Mobilitat col·laborativa. Taller de treball per a detectar les 

dificultats que troben els joves per a moure's a la ciutat 
25. Tallers / webinars sobre mobilitat sostenible 
26. Organitzar rutes amb bicicleta o senderisme juvenil 

Bloc 4. SOSTENIBILITAT 
27. Conscienciar a la joventut sobre la importància de la disminució de 

la seua petjada ecològica.  
28. Taller sobre alimentació de proximitat i KM0: alternatives a les 

grans superfícies. 
29. Taller sobre consum conscient (reducció de residus en el dia a dia, 

conservació marina, etc.) 
30. Sessions informatives sobre alimentació saludable: moviment 

realfooding. Campanya ‘Menjar sa està de moda’. 
31. Tallers sobre reciclatge. 
32. Campanya per a la inclusió d'un codi de reciclatge en la informació 

del producte. 
33. Recollida de residus a les platges de València (col·laboració amb 

Bioagradables i Associació Ambiens) 
34. Taller eco-compreses de tela (col·laboració projecte Alter) 
35. Taller sobre elaboració de cosmètica eco-friendly 
36. Sabies què? Tips per a reduir el consum energètic en la llar – A 

través de xarxes socials divulgar informació per a la joventut. 
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37. Participar en les mobilitzacions contra l’emergència climàtica 
38. Taller d'educació mediambiental (amb l’àrea d’Educació) 
39. Divulgació de projectes científics i socials a favor del 

desenvolupament sostenible 
40. Premis “València, ciutat sostenible”, a projectes d’innovació 

juvenils 
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EDUCACIÓ 

Responsables: Pepe Muñoz, Jesús Piñero, Maysun Assari i Lucía 
Barrachina 

La vessant educadora del CJV té com a objectiu fonamental 
sensibilitzar i conscienciar a la joventut en els valors de la participació, 
l’associacionisme, la diversitat, llibertat, igualtat i la Democràcia.  

D’aquesta manera, duem a terme iniciatives que promouen aquests 
valors en els quals creiem, per tal d’informar i empoderar a la joventut 
sobre els seus drets i llibertats, a més de fomentar l’associacionisme 
com a palanca de transformació social, mitjançant campanyes, tallers, 
debats i tot tipus de trobades on compartir opinions, escoltar 
testimonis i reflexionar col·lectivament.  

Bloc 1. ACTIVISME SOCIAL EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ FORMAL 
1. Sensibilització sobre ètica i moral amb futur professorat 

(estudiants/es de carreres educatives) mitjançant trobades amb 
referències del món educatiu. 

2. Organització d’esdeveniments formatius sobre matèries d’interès 
3. Xarrades i trobades informals referents a temes educatius (ex. 

musicoteràpia, educació a través de l'esport, persones amb 
discapacitat intel·lectual, importància de la música, ètica 
educativa…). 

4. Oferir espais a les associacions on desenvolupar el seu discurs al 
voltant de diferents temàtiques incloses dins de l’educació́ formal. 

5. Donar-nos a conèixer entre les associacions juvenils dels instituts 
per a oferir-les els nostres espais i recursos. 

Bloc 2. ACCIONS D’EDUCACIÓ NO FORMAL  
6. Promoure activitats culturals i d'oci que potencien una forma 

diferent de divertiment a València, apostant per alternatives al 
consum de substàncies, a banda d'un oci gratuït per a la joventut. 

7. Activitats sobre videojocs: promocionar esdeveniments, xerrades 
sobre e-sports, organitzar tornejos, etc. 

8. Foment dels jocs de taula com alternativa d’oci, per exemple, 
organitzant tornejos, visitant tendes especialitzades, etc.  

9. Concurs de fotografia i vídeo creatius per a joves entre 14 i 25 anys, 
centrat en la promoció de la diversitat cultural i social de la ciutat 
com a espai ciutadà. 

10. Sensibilitzar mitjançant campanyes sobre la riquesa cultural i el 
valor positiu de la diversitat ètnica i racial a la nostra ciutat, 
afavorint la inclusió social.  
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11. Sensibilització amb futurs docents (estudiants de carreres 
educatives) mitjançant trobades amb personatges reconeguts del 
món Educatiu. 

12. Celebrar, per exemple, el 21 de maig el Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament 

13. Informar sobre salut sexual 
14. Campanyes sobre infeccions de transmissió sexual (ITS) com 

detectar-les i com prevenir-les 
15. Tallers sobre educació afectiva-sexual que desmunte mites de 

l’amor romàntic, aborde la violència masclista, discriminació LGTBI 
i tracte la salut sexual d’una forma integral i transversal 

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

17. Concurs d’idees joves. El CJV posarà els seus mitjans perquè que 
es facen realitat les idees i projectes joves relacionats amb la 
cultura, esport, oci, creació i innovació, noves tecnologies, medi 
ambient i sostenibilitat, participació, mitjançant accions com ara: 
assessorament, informació, suport tècnic, difusió, cessió d’espais, 
mediació, etc. 
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UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Responsables: Javier Lahuerta i Lucía Barrachina 

La ciutat de València és, sense dubte, un dels punts de trobada 
internacional més juvenils i de referència d’Europa. Any rere any, som 
destí Erasmus preferent i milers de joves d’arreu del món ens visiten 
per a gaudir del nostre entorn i patrimoni, formar-se o desenvolupar 
els seus projectes professionals. 

Aquesta realitat, junt a l’aposta de la Comissió Europea per engrandir 
el projecte europeista i donar suport als projectes de caire juvenil 
arreu del continent, ens obri un ventall de possibilitats i recursos per 
part de la Unió Europea, a més de treballar en expandir la nostra 
col·laboració amb entitats juvenils més enllà de les nostres fronteres. 

D’altra banda, acostar Europa al conjunt de la joventut valenciana, els 
seus valors humanistes, solidaris i democràtics, s’ha anat convertint 
amb el pas del temps en un dels nostres principals objectius, per tot 
allò positiu que representa i per les oportunitats que ens brinda.  

Bloc 1. VALÈNCIA, REFERENCIA INTERNACIONAL PER A LA 
JOVENTUT 
1. Apropar Europa i els valors europeistes a la joventut valenciana  
2. Treballar perquè València siga declarada Capital Europea de la 

Joventut en 2024.  
3. Realitzar campanyes pel Dia d’Europa en clau jove 
4. Difondre iniciatives juvenils i notícies d’interès promogudes per 

institucions europees: esdeveniments, campanyes, polítiques, etc. 
5. Involucrar a les associacions del CJV en el projecte europeu jove 
6. Creació d’una xarxa d’associacions juvenils del Consell de la 

Joventut de València que treballen o tractes temes europeus amb 
l’objectiu de dur a terme activitats conjuntes 

7. Realitzar xerrades als instituts de la ciutat per a donar a conèixer la 
UE i les possibilitats que hi ofereix per a la joventut 

8. Involucrar a les associacions del CJV en els projectes Erasmus+ que 
portem a terme al llarg de l’any 

9. Enviar a les nostres representants a l’European Youth Event i altres 
trobades internacionals del mateix caire 

10. Desenvolupar projectes d’intercanvi i/o trobada de persones joves 
d’arreu del continent a la nostra ciutat, per tal de compartir 
coneixements, cultures, llengües i desenvolupar l’esperit 
europeista entre la joventut valenciana, especialment amb menys 
recursos i oportunitats 
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Bloc 2.  OPORTUNITATS EUROPEES 
11. Afavorir que joves amb pocs recursos tinguen al seu abast la 

possibilitat de formar-se, descobrir, viatjar i conèixer a persones i a 
altres parts del món. 
 

Promoció i participació en oportunitats UE com:  

12. Difusió de beques d’estudis i pràctiques externes 
13. Difusió d’oportunitats laborals 
14. Promoure projectes Erasmus+, agermanaments I col·laboracions 

amb altres ciutats 
15. Apropar-se al Consell d'Europa i les seues oportunitats d’intercanvi 
16. Promoure el Voluntariat Europeu 
17. Promoure els Youth Exchanges 

Bloc 3. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
18. Informar sobre les oportunitats de cooperació internacional que 

ofereix la Unió Europea, institucions nacionals, autonòmiques i/o 
associacions del tercer sector dirigides a persones joves 

19. Realitzar xerrades per conscienciar sobre problemàtiques com la 
immigració irregular, la situació de persones refugiades o 
conflictes polítics i armats d’arreu del món 

20. Promoure iniciatives de comerç just i consum responsable  
21. Col·laborar amb entitats que treballen en el sector de la 

cooperació per realitzar projectes comuns 
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IGUALTAT 

Responsables: Ana Domínguez, Rocío Barbeito, Maysun Assari i 
Victoria  

L’àrea d’Igualtat la concebem com espai de reivindicació, proposta i 
formació en matèria de drets i llibertats de gènere, orientació, 
diversitat funcional i cultural, tant per al conjunt de la joventut de la 
ciutat com per al teixit associatiu.  

Molt especialment les desigualtats per motiu de gènere, la violència 
masclista o les discriminacions per orientació o identitat sexual 
encara són una realitat que pateixen les persones joves, també a la 
ciutat de València. 

D’altra banda, els prejudicis i estereotips negatius per qüestions 
religioses, culturals o de classe social, així com col·lectius minoritaris o 
discapacitats, segueixen estan a l’ordre del dia, estant  la base 
d’exclusions i violències encara quotidianes, malauradament.  

El CJV assolim el ferm compromís de combatre aquesta realitat 
mitjançant la sensibilització, formació i prevenció de qualsevol actitud 
discriminatòria basada en l’odi a la diferència. 

Bloc 1. DIVERSITAT FUNCIONAL 
1. Visibilitat i sensibilització sobre la diversitat funcional.  
2. Guia de Llenguatge Inclusiu en Discapacitat.  
3. Inclusió de criteris d’igualtat de persones amb diversitat funcional 

en la Guia d’Igualtat del CJV.  
4. Taula redona sobre joves amb malalties cròniques i sistema 

sanitari.  
5. Taller sobre Salut Mental i joventut.  
6. Esport i discapacitat. 
7. Donar veu col·lectiu de joves amb discapacitat física i/o mental.  
8. Decàleg de propostes i reivindicacions de necessitats del col·lectiu 

jove amb diversitat funcional de la ciutat en col·laboració amb 
associacions i entitats del tercer sector.  

Bloc 2. ANTIRACISME I XENOFÒBIA  
9. Trencar estereotips i desestigmatitzar al col·lectiu immigrants 
10. Estudi sobre delictes d’odi en les xarxes socials.  
11. Xarrada sobre islamofòbia de gènere 
12. Inclusió de criteris d’antiracisme en la Guia d’Igualtat del CJV.  
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13. Campanya de suport al moviment #IcantBreathe en contra del 
racisme institucional que tolera la discriminació i la violència 
contra persones racialitzades als EUA.  

Bloc 3. FEMINISMES 
14. Empoderament de les dones joves de València 
15. Taller sobre lideratge de la dona en contextos socials i laborals 
16. Taula redona sobre feminisme i ocupabilitat 
17. Taula redona sobre el feminisme des de diverses perspectives i 

dones racialitzades 
18. Empoderament menstrual: menstruació sostenible (copa 

menstrual) donar-la a conèixer i facilitar-la entre les dones joves 
més vulnerables. 

19. Relacions sexuals des d'una perspectiva de gènere: porno 
feminista, sexe en igualtat de condicions, sexualitat femenina 

20. Taller sobre maternitat juvenil i co-responsabilitat 
21. Taller sobre Noves Masculinitats dirigit a homes joves 
22. Masclisme en la cultura, l'esport, oci, la música, l'esport i els 

videojocs 
23. Taller “Lligar amb perspectiva de gènere” 
24. Taller “Sospites que la teua amiga pateix violència de gènere?” 
25. Monòleg ‘No sólo duelen los golpes”. 
26. Publicació d’estudis sobre Violència Masclista i joventut. 
27. Publicació de la Guia d'Igualtat per a associacions juvenils. 
28. Suport a les associacions per a posar en marxa les mesures que 

presenta la Guia d’Igualtat per a associacions.  
29. Tercera edició de la iniciativa “Ambaixadores per la Igualtat” amb la 

Cort de la Fallera Major de València. 
30. Xarrada on-line amb la Fallera Major de València en quarantena: 

de fallera a fallera 

Bloc 4. IGUALTAT ECONÒMICA DE LES PERSONES JOVES  
31. Estendre les activitats als joves que viuen al marge de la societat i 

donar-los accés a gestions complexes.   
32. Escletxa digital (desenvolupament sostenible) 
33. Alimentació saludable amb perspectiva socioeconòmica 
34. Empoderament vital  
35. Inclusió de criteris socioeconòmics en la guia d’igualtat del consell.  

Bloc 5. DIVERSITAT SEXUAL 
36. Normalització de la diversitat sexual 
37. Adaptar una campanya en xarxes socials per la celebració del Dia 

de l’Orgull LGTBI.  
38. Desestigmatització de la joventut trans  
39. Taller sobre les múltiples maneres de viure la sexualitat 
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40. Inclusió de criteris de diversitat sexual en la Guia d’Igualtat del 
CJV  
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ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Responsables: Lucía Barrachina, Pepe Muñoz, Jesús Piñero i Carles 
Vera 

La Constitució Espanyola i diverses lleis garanteixen el dret ciutadà a 
associar-se i fer servir els diferents mecanismes democràtics per a 
participar en la presa de decisions com a societat civil. 

L’associacionisme, l’activisme social i la participació democràtica són 
els pilars sobre els que es basa la filosofia cooperativa i comunitària 
que dóna sentit al Consell de la Joventut. La pluralitat, el debat obert i 
horitzontal i la recerca de solucions col·lectives als problemes 
comuns, fonamenten la nostra raó de ser i engrandeixen alhora la 
nostra Democràcia. 

En un context de desafecció política i escepticisme en el futur de la 
joventut, des del CJV apostem més que mai per aquesta filosofia 
democràtica, com la millor escola de ciutadania, civisme i ferramenta 
de transformació social. 

Bloc 1. PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONIME JUVENIL   
1. Fomentar i donar suport l’associacionisme juvenil.  
2. Fomentar la creació d’associacions juvenils 
3. Suport a la campanya “Crea la teua associació en un tres i no res”. 
4. Apropament de l’associacionisme juvenil a la joventut.  
5. XXV Fira d’associacions juvenils.  
6. Potenciar la comunicació entre organismes y associacions. 
7. Crear una xarxa o establir canals d'informació unificats entre tots 

els organismes prestadors de serveis a la joventut a la ciutat (IVAJ, 
Regidoria, CMJ, CJV, CVJ....) i associacions juvenils. 

8. Crear una guia amb els recursos permanents en el municipi de 
València a disposició de la joventut. 

9. Crear una newsletter o ampliar una més general amb oportunitats, 
beques, projectes i activitats en les que participar. 

10. Donar suport i serveis a les associacions del consell.  
11. Organitzar una campanya d’informació sobre dret d’accés a la 

informació (transparència) en general i en concret sobre accés a 
tràmits i la cessió d'espais per a la joventut. 

12. Suport tècnic a les associacions membre del CJV i suport 
econòmic per a la gestió de dubtes administratives complexes 
(problemes amb Hisenda, etc) 
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Bloc 2. PARTICIPACIÓ JUVENIL 
13. Promoure iniciatives que asseguren la participació dels joves en la 

vida política, social i cultural de la ciutat.  
14. Promoure i facilitar la participació de la joventut. 
15. Organitzar dues jornades (online o presencial) en les quals 

organismes i associacions puguen exposar els serveis que faciliten 
a la joventut i les seves necessitats. 

16. Realitzar campanyes de comunicació i difusió en medis alternatius 
(CMJ…) per a apropar a la població jove jove associada i no 
associada a participar en les activitats del CJV 

17. Secundar i afavorir la participació de les persones joves en espais 
de presa de decisions municipals com les Juntes de Districte. 

18. Crear almenys 3 processos participatius interessants per als joves 
no associats al si del consell. 

19. Potenciar les xarxes de participació del Consell 
20. Organitzar almenys una trobada o taller implicant a totes les 

xarxes del CJV amb les entitats membre i la Permanent (en el seu 
defecte, les àrees adients). 

21. Organitzar 2 trobades entre les xarxes del CJV i altres xarxes que 
puguen tindre punts en comú. 

22. Organitzar almenys 3 campanyes de difusió d’aquests espais entre 
la joventut de la ciutat (xarxes socials, instituts, encontres, 
festivals, etc) 

23. Crear una xarxa de voluntariat 
24. Treballar coordinadament amb les entitats membre en la 

consecució dels objectius del pla de treball del CJV. 
25. Difondre opcions de voluntariat d’organitzacions locals. 
26. Crear una plataforma o apartat dins de la web on publicar la 

informació de voluntariat. 

Bloc 3. COL·LABORACIONS AMB ENTITATS MEMBRE I ALTRES 
CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 
27. Treballar amb altres consells municipals i facilitar la col·laboració 

entre associacions juvenils.  
28. Estrènyer llaços, buscant punts en comú entre la Comissió 

Permanent i les entitats membre. 
29. Establir una comunicació fluida i directa entre la Permanent i les 

entitats membre mitjançant coordinadors/es que estiguen en 
contacte. 

30. Organitzar almenys una trobada interassociativa del CJV.  
31. Organitzar almenys un campionat interassociatiu del CJV.  
32. Enfortir el teixit associatiu del consell  
33. Atraure a associacions juvenils de la ciutat que no formen part del 

CJV.  
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Bloc 4. RESPONSABILITATS AMB EL PLA JOVE 
34. Portar a terme les accions compromeses amb el Pla Jove de 

València 
35. Centralitzar l'activitat de les associacions de joves per a crear una 

agenda digital d'activitats. (Acció 103 – Joventut participativa) 
36. Potenciar la creació d'associacions de joves en els barris amb 

major població jove. (Acció 104 – Joventut participativa) 
37. Crear Guia d'associacions. (Acció 105 – Joventut participativa) 
38. Col·laboració del Consell de la Joventut en les línies de seguiment 

del Pla. (Acció 109 – Joventut participativa) 
39. Secundar i difondre les formes de participació i representació de la 

joventut no associada en el Consell de la Joventut. (Acció 110 – 
Joventut participativa) 

40. Formació a associacions: cursos de constitució i gestió 
d'associacions, i redacció de projectes. (Acció 111 – Joventut 
participativa) 

41. Informació, assessorament i orientació a associacions juvenils. 
(Acció 112 – Joventut participativa) 
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