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El 2020 romandrà en l’imaginari col·lectiu com l’any que va canviar-ho 
tot.  La pandèmia de la COVID-19 ha fet trontollar els pilars del sistema 
sanitari, social i econòmic mundial d’una forma extraordinària, com no 
es recordava des de feia vora un segle.  

Malauradament, per a les persones joves aquesta crisi no ha fet més 
que agreujar les precàries condicions de vida que la majoria hem 
d’afrontar en el nostre dia a dia, obligant-nos una vegada més a 
adaptar-nos a les circumstàncies de manera forçosa, quasi per 
supervivència. Una generació ha viscut tota la seua joventut en crisi, 
davant d’un mur invisible i quasi insalvable de precarietat i mancança 
d’oportunitats, amb les greus conseqüències per al desenvolupament 
d’un projecte de vida propi i per al conjunt de la societat que això 
representa.  

No és casualitat, doncs, que davant la COVID-19 les menors de 30 anys 
hagen sigut les més afectades pels ERTOs, acomiadaments laborals o 
ajornaments i renúncia de projectes, que siga més complicat que mai 
plantejar-se l’emancipació o que la incertesa haja eclipsat la majoria de 
les nostres expectatives de futur. 

Pel que fa al teixit associatiu juvenil de la nostra ciutat, la pandèmia ha 
suposat un mal de cap per a la gran majoria d’entitats, havent-se 
d’adaptar tant la seua forma d’organitzar-se internament com els seus 
plans de treball, projectes i iniciatives que conformen la seua raó de ser. 
Amb moltes dificultats, les associacions juvenils de València han fet un 
esforç titànic per reinventar-se i continuar mantenint la seua activitat 
durant tot l’any, en molts casos de forma precària i sense quasi recursos. 
Una situació davant la qual el CJV ens solidaritzem i hem intentat donar 
resposta. 

En aquest sentit, aquest document arreplega les accions i iniciatives 
dutes a terme en un any 2020 atípic, ple d’obstacles i dubtes, però 
també actiu i profitós, on la nostra motivació no ha decaigut i on noves 
oportunitats s’han obert al nostre horitzó.  

Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València (CJV) 

5 de febrer de 2021 
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PLA DE TREBALL 2021 

Presentem aquest document com a balanç del treball desenvolupat 
durant l’any 2020 per part de la Comissió Permanent del Consell de la 
Joventut de València i l’imprescindible col·laboració del nostre equip 
tècnic. Volem fer un resum complet de totes les iniciatives i projectes 
que hem dut a terme durant el pitjor any, en termes sociosanitaris, dels 
nostres 35 anys, on hem hagut d’adaptar-nos i donar resposta a les 
necessitats del col·lectiu juvenil de la nostra ciutat. 

D’aquesta manera, hem dividit aquest informe en un total de nou àrees 
temàtiques que anirem desgranant en diversos blocs, on presentarem 
breument les activitats realitzades. 

D’altra banda, volem agrair una vegada més la implicació de les entitats 
del CJV en la realització d’aquest informe de gestió, tant pel que fa a la 
seua elaboració com a la difusió i participació en el conjunt d’accions 
que hem realitzat al llarg de l’any. Moltes gràcies! 
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RELACIONS INTITUCIONALS 

La representació institucional és una activitat en la qual fem referència 
a totes les accions que des del Consell de la Joventut de València hem 
dut a terme per tal de donar valor al mateix i fer-lo més gran. 

No només ens referim a la participació del CJV a diferents òrgans de 
decisió o visibilitat institucional, sinó també a l’aprenentatge d’altres 
formes organitzacionals i experiències de treball que han contribuït a 
millorar el dia a dia de la nostra entitat. 

Parlem, doncs, de totes les accions de representació que la direcció del 
CJV ha desenvolupat durant 2020: 

BLOC 1. Relacions institucionals amb l’administració 
pública i altres entitats 

Al llarg del 2020 hem mantingut reunions de treballs i institucionals no 
solament amb l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de València, principal col·laborador amb el dia a dia del 
CJV, sinó també amb representants polítics de l’Ajuntament. 

Açò s’ha traduït en un diàleg fluït i constant, on hem pogut conèixer de 
primera mà el desenvolupament del Pla Jove de la ciutat i la seua 
progressiva adaptació a les noves circumstàncies pròpies de la 
pandèmia de la COVID-19, així com traslladar les necessitats del teixit 
associatiu juvenil a l’Administració local, participar en diverses reunions 
i comissions i, fonamentalment. 
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En aquest sentit, destaquem la presència del CJV en la comissió 
deliberativa de la Regidoria de Joventut a l’hora d’avaluar i decidir el 
repartiment de recursos destinats a la subvenció pública per a 
associacions juvenils de la ciutat de València, on vam mantenir una 
postura crítica i reivindicativa davant les queixes d’algunes associacions 
que vam traslladar a l’equip funcionarial.  

D’altra banda, el CJV vam estar presents en una nova edició del 
TROVACOLO del CVJ, la trobada de consells locals de joventut, a la 
localitat alacantina de Moraira, on vam demostrar que la joventut 
associada no ha parat durant el 2020 i vam reflexionar col·lectivament 
sobre aspectes tan importants com l’adultcentrisme i discriminació cap 
a la joventut davant la COVID-19, intercanviar metodologies i iniciatives. 

 

Finalment, amb l’inici del curs polític vam establir una reunió amb la 
Coordinadora de Centres Municipals de Joventut de la ciutat de 
València per tal d’intercanviar opinions i idees sobre l’adaptació a les 
actuals circumstàncies.  

BLOC 2. Relacions amb les entitats membre i 
observadores del Consell de la Joventut de València 

L’any 2020 ha sigut un any especialment difícil per a la gran majoria 
d’associacions juvenils de València, en molts casos amb escassos 
recursos per adaptar la seua metodologia i formes d’organització al 
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format online, sense capacitat tècnica per a poder mantindre un ritme 
de treball en línia i comunicació efectiva, etc. 

Davant d’aquesta realitat, des del CJV hem intentar establir el major 
nombre de contactes amb les entitats que hi formen part, ja siga 
mitjançant mailing, xarxes socials, videoconferències o telefònicament, 
per tal de mantindre-les informades de tota l’actualitat en clau jove i 
arreplegar les seues propostes, queixes o suggeriments.  

La convocatòria de grups de treball, com el jurat dels I premis València, 
ciutat jove i verda”, la col·laboració en els focus group per poder 
desenvolupar l’estudi sociològic “Impacte de la COVID-19 en la joventut 
de la ciutat de València”, la presentació de la Guia de Bones Pràctiques 
d’Igualtat en l’Ajuntament de València, o la difusió a través de xarxes 
socials de les seues iniciatives durant el confinament, en són alguns 
exemples. 

Així mateix, l’Assemblea General del darrer mes d’octubre va servir per 
fer una gran trobada digital amb un gran nombre d’entitats del CJV 
amb la Comissió Permanent, on vam poder fer un balanç general de 
l’any. 

BLOC 3. Promoció del Consell de la Joventut de València 

Sense dubte, 2020 ha suposat un augment significatiu de la promoció 
de la imatge del Consell de la Joventut de València, no solament com a 
espai de trobada del teixit associatiu juvenil de la ciutat, sinó també 
com a interlocutor vàlid entre aquest i l’administració, així com a una 
plataforma útil per a donar resposta a les necessitats de les persones 
joves. 

Açò s’ha traduït en una major presència del CJV en els mitjans de 
comunicació valencians, que més endavant explicarem en detall, així 
com una gran repercussió a través d’Internet, gràcies a una renovada 
pàgina web, la constant activitat en xarxes socials i la inversió en 
campanyes de qualitat que ens han fet créixer entre el públic juvenil. 
Com a conseqüència, vàries són les associacions juvenils que s’han 
acostat amb interès al CJV per tal de formar-ne part, la qual cosa ens 
alegra i desitgem que continue sent la tònica habitual en el curt i mitjà 
termini.  
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AREA DE COMUNICACIÓ 

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 

Internament, la tasca de mantindre actualitzada la base de dades 
d’entitats i persones de referència ha continuat sent constant i 
imprescindible per garantir la correcta difusió, en temps i forma, de 
totes les iniciatives dutes a terme durant tot l’any. 

Val a dir la creació d’un canal Telegram de difusió, tant per a les entitats 
juvenils com per al públic general, on de forma periòdica es 
comparteixen les notícies, campanyes i activitats que anem 
desenvolupant, amb l’objectiu d’informar a les associacions i que 
aquestes hi facen ressò a les seues companyes i companys. 

D’altra banda, la Comissió Permanent va aprovar a finals del 2020 un 
protocol intern de comunicació amb les entitats membre per tal de fer-
la mes fluida, directa i propera, que durant 2021 volem posar en pràctica 
com a una de les principals prioritats. Finalment, a través de la xarxa 
social Instagram, la més emprada per les nostres associacions i públic 
jove a hores d’ara, enviem recurrentment de forma directa les 
publicacions de major interès per reforçar-ne la seua difusió al conjunt 
d’associacions membres del CJV.  

BLOC 2. Comunicació amb institucions I altres         
entitats col·laboradores 

Des del CJV tractem de difondre de forma periòdica aquelles notícies i 
publicacions d’interès tant per al públic juvenil com les associacions de 
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la ciutat. En aquest sentit, especialment durant l’any 2020 hem intentat 
informar de manera constant sobre les mesures sanitàries, campanyes 
i informacions que tant el Govern central com la Generalitat Valenciana 
i l’Ajuntament de València han anat aprovant durant els diferents 
moments de la pandèmia. 

Tot i això, també hem continuat difonent a través de les nostre xarxes 
socials aquelles iniciatives específiques dutes a terme per la Regidoria 
de Joventut i viceversa, així com l’IVAJ o el Consell Valencià de la 
Joventut i d’Espanya, seguit l’estratègia d’estrènyer aliances 
comunicatives per tal de reforçar el nostre missatge. 

BLOC 3. Mitjans de comunicació, tradicionals i 
xarxes socials 

Mantenint en valencià com a llengua vehicular, al llarg del 2020 hem 
incrementat substancialment la nostra presència mediàtica tant en 
premsa escrita (una trentena) ràdio (cadena SER) i televisió (À Punt, 
RTVE i TeleValència) no solament a través de comunicats de premsa 
sinó també a la publicació de diversos articles d’opinió en diaris 
valencians de tirada autonòmica, com ara Levante-EMV o eldiario.es 

Hem intentat marcar la postura del CJV en els principals temes que 
afecten a la joventut de València, per exemple, gràcies a la publicació 
de l’estudi “Impacte de la COVID-19 en la ciutat de València”, la 
celebració d’un debat de l’estat de la joventut, la petició de fer un 
pressupostos municipals amb perspectiva jove o la denuncia de la 
discriminació adultcentrista contra les persones joves, entre altres 
qüestions.  

 

 

 

 

 

 

 

D’altre costat, hem impulsat la creació d’una nova identitat gràfica i 
web pròpia que hem traslladat a les nostres últimes campanyes digitals, 
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amb un estil més professional, modern i d’avantguarda, millorant la 
qualitat de la nostra comunicació i el prestigi de la nostra marca com a 
CJV. 

Tot i això, aquesta tasca depèn de la implicació de moltes persones en 
el procés creatiu i difusió dels nostres missatges, per la qual cosa es 
tracta d’una matèria en constant evolució, revisió i millora, subjecta a 
tota crítica. 

 El Consell de la Joventut quiere que "te quedes en casa por la gente 
que quieres" https://bit.ly/2OiJNcs  

 El Consell de la Joventut de València celebra el Día del Orgullo Friki 
https://bit.ly/3t7TrgI  

 El Consell de la Joventut de València aboga por una "nueva 
sexualidad" por el coronavirus https://www.levante-
emv.com/comunitat-valenciana/2020/09/03/consell-joventut-valencia-
aboga-nueva-11126180.html  

 El Consell de la Joventut de València celebra el primer Orgullo LGTBI 
'online' https://bit.ly/3byo8Wv   

 El Consell de la Joventut cancela la feria de asociaciones juveniles 
https://bit.ly/3t7jyVb  

 El Consell de la Joventut de València plantea desmontar los tópicos 
sobre la juventud a través de la fotografía https://bit.ly/2N3KntY  

 La juventud de València al habla: políticas tras la pandemia de 
coronavirus https://valenciaplaza.com/la-juventud-de-valencia-al-
habla-politicas-tras-la-pandemia-de-coronavirus  

 El Consell de la Joventut de València inicia un ciclo de talleres online  
sobre violencia de género 
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/04/radio_valencia/1604516840_
860228.html  

 Las pandillas de jóvenes se reducen 
https://www.lasprovincias.es/comunitat/pandillas-jovenes-reducen-
20201217000839-ntvo.html  

 El Consell de la Joventut de València (CJV) entrega los premios 
'València, ciutat jove i verda' https://valenciaplaza.com/el-consell-de-la-
joventut-de-valencia-cjv-entrega-los-premios-valencia-ciutat-jove-i-
verda  

 Saray Cerro gana el concurso de jóvenes cómicas del Consell de la 
Joventut https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3474277/  
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BLOC 4. Formació en matèria de
 tècniques      comunicatives 

A banda de compartir periòdicament les iniciatives més destacades de 
les nostres entitats, en matèria formativa, a mitjans del 2020 vam 
organitzar dos tallers online dirigits a les associacions juvenils de 
València sobre com potenciar l’ús de les xarxes socials i com relacionar-
se de forma efectiva amb els mitjans de comunicació tradicionals, on 
una vintena de joves representants d’entitats hi van participar.  
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CULTURA, ESPORT, OCI I TEMPS LLIURE 

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 

La COVID-19 ha afectat de forma directa a la pràctica esportiva, limitant-
la als espais privats a l’abast de molt poca gent jove, perjudicant 
d’aquesta manera a la salut i l’oci de moltíssimes persones, 
especialment d’aquelles que fan de l’esport el seu estil de vida, sobretot 
quan es practica en equip o de forma professional.  

Aquesta àrea, per tant, no ha pogut ser desenvolupada en aquest 
exercici, per la qual cosa esperem i desitgem poder-ho fer 
pròximament, quan les condicions sociosanitàries ho permitisquen. 

 

En tot cas, sí que podem parlar d’una promoció de l’activitat física que 
hem intentat fer mitjançant la visibilització d’associacions com València 
Movement o del Dia Internacional de la Bicicleta, així com recomanant 
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a les persones joves a practica esport de forma segura i higiènica com 
a forma d’oci i foment de la seua salut.  

BLOC 2. Oci i temps lliure 

Tot i que el 2020 va trastocar completament les alternatives d’oci de la 
joventut, durant el primer trimestre de l’any vam iniciar un projecte del 
foment de l’oci alternatiu basat en la promoció de jocs de taula. 

 

D’altra banda, especialment durant el confinament del primer 
semestre de l’any, vam intentar promoure a través de les nostres xarxes 
socials diferents iniciatives i esdeveniments d’oci educatiu i cultural 
online per tal de mantindre al nostre públic entretingut, 

A més a més, una de les conclusions de l’estudi ‘Impacte de la COVID-
19 en la joventut de la ciutat de València” va ser la reclamació d’un 
ambiciós pla d’oci online juvenil que vam arreplegar i traslladar a la 
Regidoria de Joventut, insistint en que atenguera aquesta necessitat.  

Tampoc oblidem el concurs de joves còmiques que vam celebrar en 
col·laboració amb la Riot Comedy Fem al Loco Club, retransmet en 
directe i on vora 100 joves van gaudir d’una nit de monòlegs amb 
perspectiva de gènere com alternativa d’oci nocturn. 
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BLOC 3. Cultura 

La COVID-19 ens va deixar sense la més coneguda expressió cultural 
valenciana, la festa de les Falles. Malgrat això, durant el mes de març del 
2020 vam poder compartir alguns moments festius, per exemple, 
acompanyant a un grup de corresponsals estudiantils a una mascletà 
des de l’Ajuntament de València. 

D’altra banda, hem continuat fent ús del valencià com a llengua 
vehicular en les nostres comunicacions, escrits i publicacions en xarxes 
socials, fomentant-ne i normalitzant-ne l’ús entre les persones joves de 
la nostra ciutat, també mitjançant la campanya #NoÉsElMateix que va 
tindre una gran acollida. 

En aquest sentit, destaquem també els cursos intensius de preparació 
de les proves oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
València (JQCV) per al grau C1 i C2, que malgrat les dificultats i la seua 
modalitat telemàtica, va continuar tenint una gran demanda i vam 
poder continuar oferint aquesta formació, tot i que amb una menor 
oferta de places.  
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DRETS DE LA CIUTADANIA 

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 

Sense dubte, 2020 ha sigut un any on recordar que la salut és el nostre 
major tresor i la Sanitat Pública la milor defensa d’aquest. La pandèmia 
de la COVID-19 ens ha fet reflexionar sobre aquest fet i així ho hem 
manifestat des del CJV en cadascuna de les nostres accions, donant 
exemple de responsabilitat, civisme i compromís amb la salut de totes 
i tots, especialment de les persones més vulnerables. 

Malgrat les circumstàncies, hem promocionat un estil de vida saludable 
entre les persones joves basat en uns bons hàbits d’higiene, son, 
alimentació, exercici físic i rebuig de les addiccions, fent èmfasi en una 
perspectiva bipsiscosocial de la salut.  

Açò ha quedat reflectit, per exemple, amb la difusió de les 
recomanacions que des d’institucions com la Conselleria de Sanitat o el 
Ministeri han anat fent al llarg de tot aquest període, així com entitats 
del propi CJV o altres associacions afins.  
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D’altra banda, hem aprofitat la celebració de jornades com el Dia 
Mundial de la Salut Mental, l’Alimentació, l’Infermeria o la Salut per retre 
homenatge als i les professionals i fomentar bons hàbits saludables 
entre la joventut. 

BLOC 2. Habitatge i emancipació juvenil 

L’informe “Impacte de la COVID-19 en la joventut de la ciutat de 
València” ens va donar una radiografia clara sobre les conseqüències de 
la pandèmia en l’economia i capacitat d’emancipació del col·lectiu jove 
de València, clarament precaritzades i agreujades.  

Aquesta dramàtica situació ens ha dut a reivindicar amb major 
intensitat la necessitat de donar una resposta contundent i integral per 
part dels poders públics a les necessitats materials de les persones 
joves, mitjançant la denuncia pública d’aquestes i el plantejament de 
polítiques concretes per tal de donar-li solució. L’organització d’un 
debat de l’estat de la joventut de València, retransmet online a través 
de Youtube, va servir per abordar aquesta problemàtica i escoltar 
propostes concretes per part dels principals partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament de València. 

BLOC 3. Justícia i política 

En aquest últim bloc, donat la impossibilitat de poder realitzar visites 
per tal de conèixer de primera mà els espais físics de representació 
política de la nostra ciutat i el territori valencià, vam organitzar amb la 
regidora de Joventut de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, un un 
xat online a través d’Instagram on vam poder fer-li durant una hora 
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diverses preguntes sobre l’actualitat política i juvenil davant la crisi del 
coronavirus.  
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DENSENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

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 

A més de recordar a les administracions la importància de tindre 
sensibilitat davant l’escletxa digital que afecta a moltes famílies de la 
nostra ciutat, una forma de combatre-la en l’actual context ha sigut la 
celebració d’actes presencials, amb totes les mesures de seguretat. 

La celebració presencial durant el primer trimestre de l’any d’activitats 
diverses, i més endavant de l’entrega dels “I premis València, ciutat jove 
i verda” o  el concurs de joves còmiques. 

Finalment, també l’intent de fer arribar el nostre missatge i accions a la 
premsa tradicional és una forma de trencar les barreres digitals davant 
els i les joves que les pateixen.  

BLOC 2. Ocupació 

Com s’ha mencionat, l’estudi sociològic sobre l’impacte de la COVID-19 
en la joventut ens ha servir per conèixer de primera mà la realitat laboral 
i econòmica de les persones joves de la nostra ciutat, alhora que hem 
anat recopilant i difonent notícies d’interès sobre aquesta problemàtica 
per tal de conscienciar a la societat i va ser una de les qüestions també 
tractades al debat de l’estat de la joventut.  
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En aquesta qüestió. Val a dir la moció que vam presentar als 
Pressupostos Generals de l’Ajuntament de València per al 2021 en la 
qual vam demanar la integració d’una perspectiva jove per tal de fer 
front als principals problemes de la joventut de la ciutat, sent el primer 
d’ells la manca d’oportunitats laborals i l’empobriment social degut a la 
pandèmia.  

Per suposat, un any més l’1 de maig el CJV vam reivindicar una ocupació 
digna per al col·lectiu jove amb la campanya #JoventutEssencial 
castigat especialment durant aquesta pandèmia. 

BLOC 3. Mobilitat i urbanisme sostenible 

Promoure l'ús del transport sostenible, especialment l’ús de la bicicleta, 
així com informar sobre els descomptes i iniciatives polítiques 
relacionades, ha sigut constant al llarg de l’últim any. 
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BLOC 4. Sostenibilitat 

Les limitacions que la COVID-19 no han impossibilitat que durant l’any 
2020 poguérem continuar promovent un estil de vida saludable i un 
consum sostenible i respectuós amb el medi ambient entre les 
persones joves de València. 

D’aquesta manera, vàries són les iniciatives que vam dur a terme per tal 
d’aconseguir aquest objectiu sensibilitzador i formatiu en defensa de la 
sostenibilitat ambiental i econòmica.  
 

 

Uns de les primeres accions que vam realitzar va ser una campanya en 
favor de la compra responsable durant el confinament, conscients de 
l’augment de les compres online que van perjudicar al xicotet comerç 
de proximitat i també als treballadors i treballadores riders, 
majoritàriament joves en condicions de precarietat.  
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També la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i dels Oceans 
van ser útils per a recordar la importància de fer servir les 8R i reflexionar 
sobre la nostra empremta ecològica, que va evidenciar-se clarament 
amb la baixada de la contaminació durant el confinament.  

Però, sobretot, subratllem la iniciativa dels I premis “València, ciutat jove 
i verda” a la innovació mediambiental. Un projecte pioner que va 
premiar tres idees creatives impulsades per joves de la nostra ciutat, 
amb una quantia econòmica de 1.000, 750 i 500 euros i al qual es van 
presentar més d’una vintena de propostes.  
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EDUCACIÓ 

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 

Aquest bloc soles vam poder desenvolupar-ho durant el primer 
trimestre de l’any, mitjançant visites a diferents centres educatius del 
districte d’Algirós per donar-nos a conèixer entre l’estudiantat de 
secundària i batxillerat.  
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BLOC 2. Accions d’educació no formal 

La tasca que fem des del Consell de la Joventut està fonamentada en 
els principis de l’educació no formal, ja que cadascun dels nostres 
missatges, campanyes i iniciatives tenen com a base la implicació de la 
joventut en aspectes creatius, reflexius i aprenentatge de nous 
coneixements, com els seus drets i deures, o valors democràtics i de 
civisme, etc. 

Es per això que durant tot 2020 hem promogut activitats culturals i 
d’oci de molts tipus, sobretot de les nostres entitats, així com jocs de 
taula que hem comentat adés, la diversitat ètnica i LGTBI, per exemple 
celebrant el dia contra la islamofòbia o l’Orgull, etc. 

D’altra banda, hem tingut especial interès en fer pedagogia sanitària 
davant la difícil situació que estem patint, desmuntant alhora el fals 
discurs adultcentrista que criminalitza a la joventut, com ara mitjançant 
el concurs de fotografia “Joventut Exemplar”, que va premiar amb dos 
càmeres GoPro a dos joves valencianes d’entre vora 30 imatges 
presentades. 

 

També durant la celebració del dia contra la LGTBIfobia o contra la 
Violència Masclista, vam oferir tallers d’educació afectiva-sexual amb 
professionals de la psicologia que van tindre una gran acollida, sobretot 
entre el públic femení.  
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UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 

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 

A banda de difondre aquelles iniciatives i projectes en clau jove de la 
Comissió Europea que foren d’interès per al jovent valencià. treballar 
perquè València siga declarada Capital Europea de la Joventut en 2024 
ha sigut una de les majors accions que hem desenvolupat al llarg del 
2020, amb la implicació de diverses entitats del CJV i d’altres properes, 
per tal d’elaborar una proposta atractiva que vam traslladar a finals 
d’any a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València. 
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Aquesta idea va servir per integrar a les associacions del CJV en el 
projecte europeu, fomentar la participació i l’esperit europeista, així 
com teixir xarxa entre entitats amb finalitats i filosofies comunes en 
aquesta matèria.  

També la celebració del Dia d’Europa o el Dia Europeu de la Informació 
Juvenil van oferir-nos l’oportunitat de reclamar a les institucions 
europees una major sensibilitat davant les problemàtiques de la 
joventut europea, donar a conèixer les seues institucions i iniciatives a 
la joventut valenciana i enfortir el sentiment comunitari europeu.  

 

BLOC 2. Oportunitats europees 

Malauradament, la COVID-19 ha impossibilita poder dur a terme 
accions d’intercanvi de joves de la Unió Europea o desenvolupar 
projectes de cooperació internacional, Erasmus+, etc. com en altres 
exercicis, que desitgem poder reprendre al llarg del 2021.  

BLOC 3. Cooperació internacional 

La promoció del comerç just a través de les nostres xarxes socials, així 
com notícies relacionades amb la cooperació internacional, han sigut 
algunes de les accions que hem realitzat en relació a la cooperació 
internacional, també marcada directament per la crisi del coronavirus. 
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IGUALTAT 

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. 

Altrament, 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 

Reforçar el nostre discurs en defensa de la normalització i integració de 
les persones joves amb diversitat funcional esdevé un dels nostre 
objectius a curt i mitjà termini, especialment en un any molt complicat 
per aquestes persones, que s’han trobat amb un nou obstacle en les 
seues vides i una vulnerabilitat afegida. 

En aquest cas, hem treballat durant l’any 2020 per integrar al CJV en la 
Consell Municipal de Discapacitat i planificar, des de la Comissió 
Permanent, un calendari d’accions a desenvolupar durant l’any 2021 per 
atendre a aquesta realitat en clau jove. 

BLOC 2. Antiracisme i xenofòbia 

El Consell de la Joventut de València (CJV) vam aportar l’any 2020 les 
nostres idees en l’elaboració del Pla de Convivència Municipal de 
València, el “Pla COMVA”. Un grup de treball multidisciplinar per 
desenvolupar l’Estratègia Valenciana per la Igualtat de Tracte, la No 
Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024 de la 
Generalitat Valenciana 
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D’altra banda, arran de les mobilitzacions als EUA davant la violència 
policial contra persones negres i el moviment #ICantBreathe vam 
mostrar la nostra solidaritat mitjançant una publicació contra el 
racisme en les nostres xarxes socials. 

També vam aprofitar el Dia Europeu en Memòria de les Víctimes d’Odi 
per a retre homenatge a les joves socialdemòcrates assassinades en 
2011 a Utøya (Noruega) i el Dia contra la Islamofòbia per entrevistar a la 
nostra companya Maysun Assari.  

BLOC 3. Feminismes 

Aquest bloc representa un dels més importants per al CJV, sent la 
igualtat de gènere entre homes i dones un dels objectius fonamentals 
que recentment hem integrat als nostres Estatuts.  

En particular, 2020 ha estat ple d’iniciatives en clau feminista que hem 
volgut implementar per tal de visibilitzar totes les discriminacions que 
pateix la dona jove per aquesta condició, així com per generar debats, 
reflexions i sensibilitzar a la ciutadania de la importància de prendre 
consciència i actuar en conseqüència davant les violències masclistes. 

Açò s’ha traduït no solament en la denuncia pública dels assassinats 
masclistes o agressions sexuals que s’han comés al nostre territori, sinó 
també i sobretot en la promoció de la igualtat de gènere mitjançant la 
coeducació, formació i apoderament de les dones joves de la nostra 
ciutat que han participat amb nosaltres.  
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En detall, destaquem els tallers online en clau feminista que vam oferir 
al llarg de tot el mes de novembre amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere i on vora un centenar de dones joves hi 
van participar, així com el taller sobre sexualitat femenina que vam 
organitzar pel Dia de l’Orgull LGTBI, enguany dedicat a la dona jove LTB. 

Tanmateix cal mencionar la campanya del darrer 8M 
#JovesPerLaIgualtat on també vam participar en la marxa feminista 
pels carrers de València, un any més.  

 

 

Finalment, una de les activitats més memorables va ser la presentació 
oficial de la Guia de Bones Pràctiques d’Igualtat per Associacions 
Juvenils que vam poder fer presencialment al consistori municipal, en 
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presència de les regidores d’Igualtat, Joventut i Participació de 
l’Ajuntament de València, així com vora una trentena d’entitats del CJV. 

Aquest document, elaborat gràcies a les aportacions dels col·lectius 
juvenils de València, fa una diagnosi de l’estat de la igualtat de gènere 
al si del teixit associatiu juvenil de la ciutat, i planteja una sèrie de 
recomanacions útils i accions a desenvolupar a futur per tal de seguir 
avançant en aquesta direcció cap a la igualtat real. 

 

BLOC 4. Igualtat econòmica de les persones joves 

Amb motiu de l’informe “Impacte de la COVID-19 en la joventut de la 
ciutat de València” vam poder estudiar les condicions econòmiques 
de les dones joves del municipi, establint a partir d’eixes dades línies 
de treball per tal de visibilitzar la desigualtat econòmica i plantejar 
propostes per tal de corregir-la. 
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BLOC 5. Diversitat sexual 

Com s’ha comentat, enguany la celebració del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI ha girant entorn a la dona LTB, de forma que hem pogut 
desenvolupar tallers i entrevistes sobre qüestions de sexualitat i 
diversitat LGTBI amb una clara perspectiva de gènere, destacant 
l’entrevista a l’activista trans Elsa Ruiz.  

Així mateix, vam aprofitar el Dia contra la LGTBIfobia per denunciar els 
casos de bullying i ciberassetjament escolar a les persones joves LGTBI, 
manifestant la nostra solidaritat i rebuig cap les actituds violentes o 
discriminatòries cap a aquest col·lectiu. 
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ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

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 

Ha sigut tota una llàstima no poder celebrar enguany la XXV Fira 
d’Associacions Juvenils del Consell de la Joventut de València. Una 
decisió difícil però responsable, fruit de les actuals circumstàncies 
totalment comprensibles.  

Tot i això, el CJV hem continuat promocionant l’associacionisme juvenil 
en tot moment, com sempre ho hem fet, de diferents formes 
alternatives i fent un ús fonamental d’Internet per a fer arribar els 
nostres missatges i teixir xarxes de participació.  

Hem seguit oferint, durant bona part del 2020, el nostre espai de 
coworking a vora una desena d’associacions que el fan servir com a 
centre de treball, així com les diferents sales de reunions perquè 
diversos grups de joves pogueren realitzar les seues trobades i 
formacions, durant el temps que ha estat possible.  
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El suport tècnic a les associacions membre del CJV ha sigut també 
constant i obert a qualsevol consulta, alhora que hem posat en marxa 
un programa de tallers online dirigits a tractar temàtiques d’interès per 
a les entitats juvenils de València, com ara aspectes relacionats amb la 
gestió econòmica, comptabilitat o comunicació digital. 
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BLOC 2. Participació juvenil 

Totes i cadascuna de les activitats que realitzen des del CJV són obertes 
al públic jove menor de 30 anys, gratuïtes i busquen, en últim lloc, 
promoure la participació de la joventut en la vida social, cultural i 
política de la nostra ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant és així que un gran nombre de joves no associades s’han acostat 
durant l’últim any al CJV, participant en un gran i variat nombre 
d’activitats que han tractat d’arribar a un públic divers, com diversa és 
la joventut.  

Concursos, debats, tallers formatius, xerrades i campanyes en xarxes 
socials han esdevingut el nostre dia a dia al llarg d’un any especialment 
difícil per fer comboi i reunir-nos amb les nostres amistats, al si de les 
nostres entitats, conscients que moltes d’elles no tenien la logística ni 
recursos necessaris per poder fer-ho.  

D’altra banda, hem iniciat el desenvolupament d’una renovada Guia de 
l’Associacionisme Juvenil que siga d’utilitat i atractiva per al jovent 
valencià amb inquietuds per la participació, el voluntariat o l’activisme 
social. Una eina profitosa per enfortir el teixit associatiu juvenil de 
València i apoderar als i les joves.  
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BLOC 3. Col·laboracions amb entitats membre i altres 
Consells Locals de joventut 

Continuar creixent com a espai de trobada del conjunt d’associacions 
juvenils de València esdevé un dels nostres majors i més importants 
objectius. Amb aquesta filosofia hem ajudat a constituir-se durant el 
2020 a un total de quatre noves associacions juvenils, que esperem i 
desitgem que molt prompte formen part de la nostra gran família.  

 

També hem mencionat adés la nostra participació en diferents 
trobades de consells locals de joventut al si del Consell Valencià de la 
Joventut, on hem pogut compartir experiències, opinions i establir 
relacions personals amb companyes i companys d’altres territoris, 
trobant a faltar aquest tipus d’experiències amb consells d’altres 
autonomies o països degut a la COVID-19. 

BLOC 4. Responsabilitats amb el pla jove 

Finalment, és evident que la COVID-19 ha obligat a reformular de forma 
quasi integral les activitats previstes en el Pla Jove 2019-2023 de la ciutat 
de València, una tasca en la qual el CJV estem col·laborant amb l’equip 
tècnic de la Regidoria de Joventut perquè es necessitats del moviment 
associatiu juvenil i joves en general de la ciutat es vegen reflectides i 
ateses correctamet. 

En aquesta tasca, vàries són les reunions que s’han anat fent, amb una 
periodicitat quatrimestral, per tal de mantindre un diàleg fluït sobre 
aquesta qüestió, així com una reunió telemàtica amb la regidora de 
Joventut, Maite Ibáñez, el darrer mes d’octubre on també es va abordar. 
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