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AcrA AsSEMBLEA GENERAL ExTRAoRDtNÁnla

07 DE MAIG DE 20 I9

coNsELL DE LA JoYENTUT oe valÉNcrA

ENTITATS ASSISTENTS

r Entitots aqeditades com o membres de ple dret

AEGEE, AMICS DE VALENCA-ESCOLTES DE L'HORTA, APOSTA JOVE JOVES DE

LA UGT-PV, AS. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO, AS. INFANTIL Y JUVENIL NOU

GRUP, AS. ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES INSIGNIA DE MADERA, AS.

SEMPRE AVANT, BONAGENT, CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS, EMA, FAAVEM,

GO EUROPE, GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, JOVENTUT PRECARIA,

JOVES SOCTALTSTES DE VALÉNCh, MOVTMENT ESCOLTA DE VALENC|A,

oRGANTZACIÓN JUVENTL ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENTS ¡ YMCA.

. Enütots acreditodes com o membres obseryodores:

COOPERAC IÓ INTERNACIONAL.

. lnvitocions:

Representant de Associació Sempre Avant.

Representant de Bonagent.

Lloc: Campoamor 9l

Hora: I 1.30h

Nombre d'entitats acreditades de PLE DRET: l9 entitats

Nombre de delegats/des: 25 persones delegades.

Nombre d'entitats observadores acreditades: I entitats.

Nombre de delegats/des acreditades observadores: I persones delegades.

Nombre de persones acreditades com a representants: 2 persones

rePresentants.



ORDRE DEL DIA:

l. Lectura i aprovació, si escau, de I'ordre del dia.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

3. Presentació i ratificació , si escau, de I'acta del grup de treball en el qual es va

acordar entre les entitats membre del Consell, I'elecció de la persona que ha

de cobrir la vacant en I'actual órgan de govern del Consell de la Joventut de

Valéncia.

4. Presentació i aprovació, si escau, de la nova estructura de la Comissió

Permanent del Consell de la Joventut de Valéncia.

5. Preparació del Decáleg de propostes polítiques juvenils a nivell municipal del

Consell de la Joventut de Valéncia.

6. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del CJV al Pla Jove de la

Ciutat de Valéncia.

7. Precs i preguntes.

Javier Milán López, com a secretari del CJV, inaugura I'Assemblea General

Extraordinária (AGE). En primer lloc, són llegides les acreditacions de I'Assemblea.

Procedeix a llegir el nombre d'associacions i persones convidades que s'han acreditat

per a I'AGE indicant que hi ha quórum i es pot cont¡nuar amb I'Assemblea.

l. Lectura i aprovació de I'ordre del dia.

EI Secretari recorda que l'ordre del dia. es va enviar a les ent¡tats amb la informació de

l'Assemblea. A continuació obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es

procedeix alavotació de I'ordre del dia amb aquesta modificació.

S'aprova per unanimitat I'ordre del dia.

2. Ledura i aprovaci ó de l' acta anterior.

El secretari recorda que l'acta de l'assernblea General Ordinária del 9 de marg del

2019 es va enviar a les entitats junt la resa d'informació de l'Assemblea. Es fa una

Iectura de I'acta anterior llegint les primeres i últimes paraules de cada pigina. Donat el

torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la votació de I'acta anterior.

2

I



S'aprova per unanimitat I'acta de I'Assemblea General Ordinária del 9 de marg del

20t9.

3. PresentaeiÓ i ratifrcació , si escau, de l'acta del grup de treball en el qual

es va acordar entre les entitats membre del Consell, l'elecció de la persona

que ha de cobrir la vacant en l'actual órgan de govern del Consell de la

Joventut de Valéncia-

El secretari dona la paraula a la vicepresidenta del Consell que explica breument el

mot¡u del grup de treball que es va convocar I'l I d'abril de 2019 després de la dimissió

del fins llavors president del Consell. Afirma que els motius de la dimissió van ser

exclusivament personals i que la Comissió Permanent, en rebre la seua dimissió, va

procedir a cobrir aqueixa vacant amb el procediment que expliquen els estatuts

actuals, Es va convocar un grup de Treball per a recollir les candidatures que hagueren

i triar entre tots els part¡c¡pants una opció. Aquesta decisió, havia de ratificar-se per

assemblea. A continuació s'aporta l'acta del grup de treball en el qual es ya acordar

entre les entitats membre del Consell, l'elecció de la persona que ha de cobrir la

vacant en I'actual órigan de govern del Consell de la Joventut de Valéncia.

Seguidament, pren la paraula Carles Vera, el representant de Valéncia Movement que

explica els motius pels quals s'ofereix a formar part de la Comissió Permanent com a

Vocal.

A continuació el secretari obri un torn de paraula i la pren un delegat del Moviment

Escola i pregunta si primer es votará la incorporació de Carles a la Comissió

Permanent i després la nova estructura, o directament la nova estructura. Ana respon

que, al tractar-se de la dimissió del President, cal aprovar primer la incorporació de

Carles i, després, la Comissié Permanent reestructurada.

Es procedeix a !a votació de l'acta del grup de treball.

S'aprova per unanimitat I'acta del grup de treball en el qual es va acordar entre

les entitats membre del Consell, l'elecció de la persona que ha de cobrir la vacant en

I'actual órgan de govern del Consell de la Joventut de Valéncia.

4. Presentació i aprovació, si escau, de la nova estructura de la Comissió

Permanent del Consell de lafoventut de Yaléncia.



El Secretari dóna la paraula a la membre de la Comissió perrnanent responsable d'oci,

que explica la nova estructura de la Comissió Permanent

Explica que després de la reunió de les entitats per a triar a Carles Vera com a

membre de la Comissió Permanent, mancant ratificar per I'Assemblea del Consell, la

Comissió Permanent es va reunir el l7 d'abril i va decidir que la nova estructura seria

la següent:

Presidéncia: Ana Belén Domínguez Cana

Yicepresidéncia: Rocío Barbeito Lojo

Secretari: favier M¡lán López

Tresoreria Almudena Requena Losas

Yocalia: foan Cambrils Morera

Vocdia: Marta ¡qartí Ferrer

Yocalia: fuan Oasis Sila Yumbe

Vocalia: Carles Vera G6mez

Pnen la paraula el delegat de Moviment Escolta i pregunta si, aleshores, Ia Comissió

Permanent esta formada per més persones a banda de les presents a I'assemblea.

Rocío respon que sí i explica els motius que impedeixen a les persones absents ser

presents a la reunió. Ana concreta que, com que ella ia portava algunes árees

d'intervenció i ara ha assumit la presidéncia, la qual comprén una área més, es va

decidir en una reunió de la Comissió Permanent que avui s'aprovaria la incorporació

de Carlbs i els nous cárrecs de la Comissió Permanent, i en el futur s'aprovara el

repart¡ment de Vocalies.

S'aprova per unanimitat la nova estructura de Ia Comissió Permanent,

5. Preparació del Decáleg de propostes polítiques juvenils a nivell municipal

del Consell de la foventut de Valéncia.

El Secretari dona la paraula al personal técnic de Consell per a explicar la dinámica que

ut¡litzarem per a preparar el Decileg.
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El técnic explica que les propostes entorn de les quals giren aquesta dinámica estan

tretes del projecte d'Erasmus KA3, ¡ que aquest procés serveix per a I'acte amb els

diferents representants dels partits polítics que t¡ndrá lloc el próxim 16 de maig a la

Plaga Hondures.

Pren la paraula el representant de Moviment Escolta i pregunta per qué un decáleg de

sols l0 propostes i no totes les que sorgisquen, iAna respon que es tra«a d'un pacte

de mínims, que no és imperatiu que siguen sols 10, peró sí que est¡tuen filtrades i se

seleccionen les més importants per a la joventut.

Les propostes polítiques que s'extrauen de Ia dinámica són les següents:

lo juventud (osociodo y no osociodo) y lo odministroción, ofreciendo oferto culturol y

deportiva de calidod. Ampliación de los horarios de los Centros Municipales de Juventud

(CMJ), odaptándose al hororio de la juventud volenciono y creor un CMJ por borrio, paro

hocer de estos espocios lugores de referencio pora lo juventud.

vinculoción entre lo juventud de codo borrio con su CMJ. Algunos propuestos tienen gue

ver con los hororios, con los equipomientos (pingpong, futbolín,juegos de meso...), o con

los profesionoles (formoción odecuodo, subcontata de colidod)

(teotro, monólogos, músico, cine...). Mós ofeno culturol en lo colle.

extranjero. Adhesión del Ayuntomiento como enüdod coloboradoro del proyecto de

reconocimi ento de competencios del volu ntoriodo juvenil " Reco noce".

cercanos o lo juventud pora promocionar temos de su interés (redes socioleg información

visuol, etc). Difusión por televisión y rodio (A punt). Moyor visibilidod o los enüdades

juveniles y promoción de sus octividodes (Newsletter)

/os edodes. Visibilizar el osociocionismo estudiontil

oyuntomiento de la Poblo de Vollbono)
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coticen poro elparo.

usurpoción de /os funciones de /os profesionoles

por rozones de sexo, edod o rozo. Luchor contro lo precoriedod loborol en trobojos

p r e d o mi n a ntem en te jóv e n es (Guí o Co ll ej e r o, Rep o rÍi d o r, h ostel e rí o)

frecuenaa en horario de solida escolor.

o folleres grotuitos de reparoción de bicis

o C/oses de civismo sobre dos ruedos

osesoromiento o trovés de un punto de información único, modificondo el requisito de

que la persono tengo que estor independizodo, y gue seo uno garontío previa ol olquiler

recursos

su principolconsecuencio es el Suiadio (couso principol de muerte en lo juventud)

o Adicciones no tóxicos: Ludopotío

o Adicciones tóxicos: Alcohol, taboco y drogos

bochillerato. Obligotorio, odecuodo al público objetivo, importido por profesionales del

sector. Creación de espocios municipoles de referencio poro el osesoromiento, difusión,

formoción y trotomiento de prócticos ofedivo-sexuoles respetuosos.

depoLie femenino en su totolidod



Porodos de outobús nocturno o demondo

Campañas de visibilidod de diferentes idenüdodes sexuoles

Garantizar más viviendo pública paro las víctimos de violencio machisto

lnvertir en mejoror /os redes de comunicoción públicos. Sobretodo relocionodo a los

servicios pora juventud, pudiendo generor un perfil único en el que publicar todos /os

propuestos que les afeden

Ley de combio climaüco

Padar un porcentoje del presupuesto ponicipativo anuol (DECIDIM VALENCIA) poro

proyectos promovidos y úales pora los y los jóvenes yolencionos.

Una vegada acabada la dinámica, diversos assistents fan puntualitzacions sobre les

propostes que hi havia penjades. Un representant de Valencia Movement senyala que la

proposta de tancar els CMJ als matins hauria de reformular-se com "ampliar I'horari

dels CMJ", ja que hi ha joves que sí els utilitzen als matins. Un representant de

F'loviment Escolta ha trobat a {altar més propostes sobre oci alternatiu (en patis

d'instituts, associacions...), a banda d'obrir els CMJ en altres horaris. Ana senyala que

I'objectiu del decáleg és recollir propostes més básiques perqué tots els part¡ts polítics

puguen signar-les. Un representant d'AEGE troba a ?altar ajudes económiques per a

Erasmus com fan altres ajuntaments, ja que depén del país de destí, la quantia normal

d'aquests projectes pot no arribar a cobrir totes les despeses. Una representant de

Bona Gent proposa que la informació als recursos del transport públic estigueren

adaptats a lectura fácil. Ana secunda h proposta d'sbrir espais públics com instituts i

col{egis, més inspeccions a les empreses per tal de tarantir la no-discriminació per raó

de raga, sexe, etc., un bitllet únic per a tots els transpora públics i un índex de preu

per a facilitar la compra d'habitatges per part dels joves. Un representant de Nou Grup

propo§a formació en seguretat viária, especialment per a circular amb patins i nous

modes de desplagament. Ana recorda que les propostes estan subjectes a ser

retocades, ja que cal comprovar principalment que siguen competéncia municipal- Un

membre de I'equip técnic pretunta per qué la proposta de parades a demanda

d'autobús no s'inclou en Mobilitat i oferir-ho també a persones amb mobilitat reduida,

a la qual cosa es respon que no és un motiu d'accessibilitat sinó de seguretat.

6. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del CrY al Pla Jove de

la Ciutat de Yaléncia.

|.
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El Secretari necorda que el Consell ha acabat d'executar un projecte Erasmus KA3 que

traúava principalment de realiaar 6 trobades sobre diferents temátiques que afecten

la joventut, de manera que es posara en cornú als agents polítics i a la ioventut per a

extraure propostes d'accions municipals encaminades a millorar la situació de la

joventut valenciana en aquesta matér¡a. En els últims mesos s'han organiaat els últims

dues trobades. Un relacionat amb salut" que va versar sobre ludopaties, i altre

relacionat amb feminisme, en el qual treballem propostes per a afavorir les práctiques

sexuals responsables en la joventut A continuació, dona la paraula a la membre de la

Comissió Perrnanent que explica les propostes de la trobada de ludopaties.

S'enumeren seguidamenc

- S'indica la necessitat de diferenciar el gamint versus gambling fioc sense apostar

versus ioc en el quals'inverteix diners)

- És important diferenciar el que suposa ús, abús i addicció.

- És fonamental esabtir la diferéncia entre el que és un vici i una malaltia o

trastorn addictiu per a evitar l'estigmatització de les persones amb ludopatia. Sent

conscients de la diferéncia, no saben explicar-ho.

- De la mateixa iorma, no saben diferenciar del que és atzar i sort- Conceptes

básics per a entendre que els nostres coneixemenc esport¡us o estratégies de joc, no

serveixen de res per a poder guan).ar.

- És necessari que el problema de la ludopatia es "visibititze" perqué jugar está

molt normalitzar- en la nostra societat

- Es necessari treballar amb les creences errónies (per exemple, "el joc és un

inversió") o les falses creences de contro! (Jo controle. Puc deixar el joc quan vulga"

"Guanye i em retire"...)

- Consideren que la ludopatia no perjudica el cos. Treballem que també en la

ludopatia es pnodueixen problemes físics. Per exemple, insomni, maldecaps, etc. ¡

abordem les similituds que es produeixen en el funcionament cerebral i sistema de

neurotransrnissors. S¡ bé, la deterioració física generada per la ludopatia és menys

evident i, per tang és més ficil ocultar-la.
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-

Abordem que tánt el reforg positiu (voler guan).ar diners, distraure's...) com e!

reforg negat¡u (escapar d'estats emocionals negatius, com I'avorriment, apatia...)

afavoreixen la ludopatia

- Respecte als problemes generats per la Iudopatia en totes les árees, els

assistents aporten informació peró és necessari abordar el tema en profunditat perqué

h¡ ha molts aspectes que desconeixen (deutes, interferéncia amb l'área social,

académica etc).

- Tots els grups comenten que la proliferació de jocs, fácil accessibilitat al món

deljoc, són factors a tindre en compte en la ludopatia-

- S'assenyala lalálta de campanyes de prevenció sobre la ludopatia

- És molt interessant ta idea que mancada oci alternatiu per als joves per a

prevenir els problemes addictius.

- En tots els grups, es percep menys interés pel joc en línia. No obstant aixó, és

un tema que també genera ludopatia.

Abans d'obrir un torn de paraules, la membre de la Comissió permanent explica que

s'hauria de fer alguna cosa en contra dels anuncis de televisió, que augmenten cada

vegada més i són més agressius, peró que eljoc en Iínia és competéncia estatal mentre

que compeGncia municipal sols és eljoc presenciat.

A cont¡nuac¡ó, s'enumeren les propostes per a afavorir les practiques sexuals

responsables en la joventut

- Un posicionament sobre Ia Prevenció basada en una visió positiva i no basada

en la por.

- Preservat¡us Gratu'¡ts i de Qualitat tant masculins com femenins

- Campanyes de visibilitat d'altres práctiques fora de les heteronormat¡ves

- Formació a les Famílies

- Posar a la disposició de joves i adolescents, llocs *semi-públics (económics) en

els quals es garant¡sca la seguretat ¡ la higiene per a tindre relacions sexuals.
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Publicitat no sexista

- Creacié d'espais municipals de referéncia per a l'assessorament, la formació,

difusió i tracament de práctiques afectiu-sexuals respectuoses (CELLES: Centre Jove

d'Atenció a la Sexualitat).

- Educació afectiu-sexual des de I'entrada en I'Educació Secundária Obligatória.

Aquesta formació ha de ser de qualitat, adequada a I'edat del públic destinat¡ri i oferida

tant en espais d'educacló formal, com en altres espais de referéncia per a la joventut,

com puguen ser els centres municipals de joventut

S'obri un torn d'intervencions, i Moviment Escolta senyala que fer educació sexual des

de l'entrada a I'ESO és comenEar-ho massa tard, i la Comissió Permanent respon que

es podria incloure la proposta d'irnpartir educació sexual també a Primária. Altra

membre de la Comissió Permanent explica que l'educació sexual ha de ser de qualitag

ia que actualment les xarrades consisteixen en un parell d'hores a I'any i I'alumnat

d'ESO no s'ho pren seriosament. Un representat d'Edelweiss remarca que la sexualitat

és un tema tabú i s'hauria de fer alguna cosa per a normalitzar-lo. Una membre de la

Comissió Permanent comenta que és important també que es done importáncia i es

normalitze la dimensió purament afectiva, ia que també és una opció present entre les

persones asexuals.

Es procedeix a la votació de les propostes relacionades amb les ludopaties.

S'aprova per unanimitat les propostes nelacionades amb tudopaties.

Es procedeix a la votació de les propostes relacionades amb les práctiques sexuals

responsables.

S'apráva per unanimitat les propostes retacionades amb les práctiques sexuats

responsables.

8. Precs i preguntes.

Pren la paraula un representant de Cooperación lnternacional ONG. Explica que la

seua ent¡tat presentará la sol{icitud per a formar part del CJV. Un represenrant de

Moviment Escolta expressa el seu descontentament amb el llenguatge emprat en una

resposta rebuda per part de l'AiuntamenE en el qual es rebutia un projecte d'aquesta
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ent¡tat "tenint en compte la proposta més económica", projecte que havia sigut

demanat pel mateix Ajuntamenr Ana agraeix aquesta denúncia, ja que el CJV és una

plataforma d'interlocució amb I'administració, i és important que s'utilitze el CJV per a

fer arribar queixes com aguesta. Una representant de Sempre Avant també expressa

descontent amb el fet que els projectes siguen "demanats" pe. I'Ajuntament i no

elegits per concurs, ja que aixó és poc transparent L'equip técnic recorda que el

dimecres 15 tindrá lloc una reunió amb les ent¡ürts per a decidir les propostes

recollides per al Decáleg. El Secretari pren la paraula per a fer saber sobre una

campanya que h¡ ha per tal que el Consell d'Europa no prescindisca del seu

departament de Joventut a causa de retallades i anima a sumar-se a la campanya. Agafa

la paraula el detetat de AEGEE que informa que existeixen un gran nombre d'activitats

i projectes que organitza este departament i anima als presents a part¡cipar d'aquestes.

Finalment, Ana recorda actualitzar les dades de registre al CJV de les entitats que

encara no ho hagen feq i també fa saber que des de l'área d'igualtat s'ha dissenyat un

qüestionari per a analiuar el grau d'igualtat de resultats en les ent¡tats, amb els quals es

redactará una guia de bones práctiques. Una altra membre de la Comissió Permanent

agraeix l'assisténcia de les persones presents i anima a fer arribar al CJV qualsevol

demanda que existisca.

ínguez Cana

Presidenta del de la loventut Secretari de Consell de la Joventut
de Valéncia
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