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PLA DE TREBALL 2022-2024 
 
Després d’aquests dos últims anys en què la situació social, econòmica i política ha 
sigut objecte de molts i diferents canvis i en especial, l’augment de la precarietat 
en la realitat juvenil, presentem el nou pla de treball 2022-2024.  
 
Presentem aquest pla de treball 2022-2024  amb l’objectiu que servisca de base 
per a dur a terme projectes, iniciatives i accions que, d’una banda, donen 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. 
 
Aquest document, doncs, té com a novetat cobrir el dos pròxims anys en què la 
comissió permanent i l’equip tècnic tenim el compromís de dur a terme les 
propostes més endavant escrites. Altra novetat, és que ha sigut possible fer 
esmenes, comentaris i propostes diferents al llarg dels mesos que han sigut 
valorades i incloses en els diferents blocs.  
 
No podem oblidar així, que aquest pla és un marc de referència per a les activitats 
del Consell de la Joventut de València, però que necessita de la implicació de la 
totalitat d’entitats. Esperem que marque un camí ambiciós i sume el major 
nombre de veus possible, obert a suggeriments i propostes de millora, construint 
així una joventut responsable, solidària, activa, implicada i crítica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València 
València, 7 d’octubre del 2022 
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Relacions Institucionals 

Responsable: Ana María Sánchez  

D'acord amb els Estatuts del Consell de la Joventut de València, així com de la Llei 
de Joventut de la Comunitat Valenciana, aquest Consell és reconegut com l'actor 
vàlid que representa la joventut de cara a l'Administració Pública Local i, 
especialment, davant la Regidoria de Joventut. 

Per a poder implementar aquesta responsabilitat com a interlocutor actiu és 
necessari un estudi continu dels interessos i la situació de la joventut de la ciutat 
de València per part d'aquesta institució, per a poder reivindicar el paper dels i les 
joves en l'àmbit públic. 

La representació per part del CJV ha de realitzar-se a través del contacte continu 
amb les entitats que hi formen part, així com estendre les relacions a la resta 
d'associacions juvenils de la ciutat de València, grups polítics i equips tècnics que 
formen part de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament i de la resta de serveis 
públics enfocats a la joventut (Centres Municipals de Joventut, l’Espai Jove de VLC, 
etc.). 

Així mateix, és imprescindible un contacte permanent amb la resta de consells 
locals de tot el territori valencià, del Consell Valencià de la Joventut, consells locals 
d'altres territoris i d'institucions públiques a nivell local, regional, autonòmic, 
nacional i internacional, per a afavorir un aprenentatge i sinergies que permeten al 
Consell de la Joventut de València defensar els drets de la joventut de la ciutat. 

Bloc 1: Relacions Institucionals amb l'Administració Pública i entitats públiques 
enfocades a la joventut. 

1. Mantindre una col·laboració continua amb els actors públics locals per a 
benefici de la joventut de València. 

2. Mantindre una comunicació amb totes les regidories de l'Ajuntament de 
València per a incidir en la visió jove de les mesures que s'implementen en 
cadascuna d'elles. 

3. Coneixement i participació de les polítiques, estratègies, plans, etc. que des de 
les diferents àrees del govern municipal s'elaboren amb impacte en la joventut. 

4. Relació activa amb la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València per a 
poder realitzar accions coordinades en favor dels i les joves de la ciutat. 

5. Incidir en l'administració pública en favor de la situació econòmica del Consell 
que permeta l'elaboració d'accions directes en favor del coneixement de la 
situació juvenil. 

6. Impulsar la participació de la Regidoria de Joventut i de la resta de 
representants/entitats de l'administració pública enfocades a la joventut, a 
participar activament en les activitats del Consell. 
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7. Fomentar la col·laboració amb entitats internacionals que representen a la 
joventut per a col·locar en l'agenda pública internacional els problemes de la 
joventut en general, des de l’àmbit local a l’àmbit global. 

Bloc 2: Relacions amb les entitats membres del Consell de la Joventut de 
València. 

8. Impulsar la proactivitat de les entitats per a l'organització d'activitats per al 
Consell. 

9. Impulsar el coneixement per part de la Comissió Permanent dels processos de 
les entitats membres per a afavorir la seua màxima participació en activitats. 

10. Comunicació continua amb les entitats membres, afavorint la seua implicació 
en totes les àrees. 

11. Coneixement de les necessitats de les entitats per a traslladar-ho a 
l'Administració Pública. 

12. Rendició de comptes de les accions de la Comissió Permanent davant totes les 
entitats. 

Bloc 3: Promoció del Consell de la Joventut de València. 

13. Augmentar la presència del Consell en els mitjans de comunicació offline i 
online. 

14. Promocionar les activitats i accions del Consell en tots els mitjans disponibles. 
15. Fomentar l'acostament d'associacions no adscrites al Consell. 
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Comunicació 

Responsable: Jordi García  

Comunicar adequadament allò que som i allò que fem és un objectiu fonamental 
i transversal que afecta a totes les àrees del Consell, tant a nivell intern com extern. 

Alhora que mantenim informades a les entitats membre del Consell, fent difusió 
pública de totes les nostres accions resulta d’interés per a les persones joves de la 
nostra ciutat, especialment pel que fa als seus drets i interessos, s’han de planificar 
i executar de la manera més eficaç i eficient possible, de tal manera 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 les persones joves. 

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 ser originals i atraure l’atenció del nostre públic objectiu. 

Bloc 1: Comunicació interna amb les associacions del Consell de la Joventut de 
València. 

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 Consell. 
3. 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.). 

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 de 
Joventut. 

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

7. Crear una llista de difusió per Whatsapp i Telegram d’activitats i novetats del 
Consell. 

8. Reunions amb les associacions del Consell que tinguen responsable de 
comunicació. 

Bloc 2: Comunicació amb institucions i altres entitats col·laboradores. 

9. Relació amb la Regidoria de Joventut en matèria de comunicació. 
10. Comunicació bimensual d’activitats per al seu suport en xarxes i a la plataforma 

online. 
11. Acordar amb la Regidoria una col·laboració en la difusió dels missatges del 

Consell. 
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12. Col·laboracions externes (Centres Municipals de la Joventut, altres Consells 
Locals de la Joventut, etc.) 

13. Creació d'una xarxa de contactes d'entitats i institucions d’interès per a la 
joventut mitjançant una pestanya específica al nostre web. 

14. Butlletí informatiu per als Centres Municipals de la Joventut per a informar-los 
de totes les nostres activitats i les de les nostres associacions. 

15. Difusió d’activitats d’especial interès dels Centres Municipals de la Joventut en 
les xarxes socials del Consell. 

16. Reunions amb altres Consells de la Joventut, tant locals com autonòmics i 
l’estatal. 

17. Conèixer el desenvolupament de l’acció comunicativa en altres Consells de la 
Joventut per a veure quines coses hi ha en comú i quines podríem millorar. 

Bloc 3: Mitjans de comunicació tradicionals i xarxes socials. 

18. Incrementar la presència mediàtica del Consell. 
19. Donar a conèixer la postura del Consell en els temes que afecten la joventut de 

València mitjançant missatges institucionals i articles d’opinió, entre altres. 
20. Mantenir el valencià com a llengua vehicular en la pràctica totalitat de les 

comunicacions internes i externes del Consell 
21. Col·laborar amb mitjans de comunicació en valencià i de xicoteta tirada. 
22. Implicació dels responsables adients de la Comissió Permanent en la redacció 

d’articles en premsa i posada en marxa de campanyes creatives. 
23. Assistència a actes públics representant a la joventut associada de la ciutat. 
24. Plantejar propostes de campanyes amb motiu de dates assenyalades (8M, 1M, 

Dia de la Joventut, Dia d’Europa, etc.). 
25. Participar i difondre les campanyes del Consell de la Joventut d’Espanya i 

Consell Valencià de la Joventut. 
26. Publicar posicionaments polítics sobre problemàtiques de la joventut de la 

nostra ciutat. 
27. Inversió en la difusió d’activitats i notícies importants del Consell: Invertir en 

publicitat online d’aquelles campanyes i iniciatives més rellevants. 
28. Reformar definitivament la nova pàgina web. 
29. Creació d’una nova identitat gràfica corporativa. 
30. Dinamització i participació activa per part dels i les membres de la Comissió 

Permanent en les xarxes socials. 

Bloc 4: Formació en matèria de tècniques comunicatives. 

31. Suport en comunicació a les associacions i joves de la ciutat. 
32. Tallers de formació en comunicació escrita que englobe tota classe d'escrits 

com a articles d’opinió, entrevistes, comunicats, etc. 
33. Taller d’oratòria, connectat amb les universitats i escoles, i de comunicació no 

verbal. 
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34. Taller sobre com potenciar les xarxes socials. 
35. Taller per a millorar la comunicació amb els mitjans de comunicació.  
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Esport, Oci i Temps lliure 

Responsable: Alejandro Ramos  

Els principals objectius i propostes des del Consell cap a la joventut valenciana en 
el que a Esport, Oci i Temps Lliure respecta són, primer que tot, possibilitar a totes 
les associacions partícips en el Consell a oferir i organitzar esdeveniments destinats 
a la joventut en aquests camps. Sempre destinats a promoure l'esport i oci 
saludable, ressò-sostenible, educatiu, inclusiu per a minories ètniques, dones, 
col·lectiu LGTBI+ i persones amb diversitat funcional, i enfocat a les necessitats i 
demandes de la població valenciana jove, secundant, visibilitzant i assistint als seus 
projectes i atenent les seues idees. 

Bloc 1: Esport. 

1. Visibilitzar i donar suport a disciplines d'oci alternatives, e-sports i de caràcter 
urbà. 

2. Facilitar la realització de projectes a associacions col·laboradores del Consell 
dedicades a l'esport, oferint esdeveniments i tallers enfocats a desenvolupar 
una joventut amb estil de vida més saludable. 

3. Promoure cursos, xarrades, competicions i exhibicions impartits per i per a joves 
amb diversitat funcional, col·lectius vulnerabilitzats i joves en perill d'exclusió 
social. 

4. Promoure i visibilitzar la figura de la dona en totes les branques de l'esport, des 
de la col·laboració amb dones esportistes d'elit, associacions feministes 
orientades a l'esport i les xarxes socials. 

5. Realitzar enquestes i contactar a la joventut sobre les seues inquietuds i 
interessos respecte a esdeveniments esportius i "nous" esports. 

6. Suport a l'esport per al col·lectiu transsexual des de taules redones, xarrades i 
donar a conéixer a atletes d'alt nivell. 

7. Visibilitzar, defensar i recolzar la presència del col·lectiu LGTBI+ en el món de 
l'esport. 

8. Dur a terme actes esportius en dates nacionals i internacionals dedicades a 
aquests, facilitant a les associacions gestionar i publicitar els seus propis 
esdeveniments. 

9. Crear, facilitar i visibilitzar l'existència d'espais per a diversitat de pràctiques 
esportives de la joventut a València. 

10. Promoure la inclusió a la pràctica esportiva per a practicants amb diversitat 
funcional, adaptant espais per a facilitar el seu ús. 

Bloc 2: Oci i temps lliure. 

11. Facilitar la realització d'activitats d'oci saludable i alternatiu a les associacions 
col·laboradores amb el Consell. 

12. Estudiar les inquietuds, propostes i queixes de la joventut en el que a 
possibilitats i potencials alternatives d'oci respecten. 
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13. Escoltar, secundar i desenvolupar propostes per a protegir joves del col·lectiu 
LGTBI+, dones i minories dels riscos durant esdeveniments d'oci nocturn. 

14. Jornades, projeccions i competicions de videojocs, anime, jocs de taula, kpop, 
pel·lícules, música en directe, cartes, etc. per a la joventut. 

15. Jornades d'intercanvi d'idiomes i oci nocturn entre la joventut espanyola i 
d’altres països amb programes Erasmus, Erasmus+ o semblants. 

16. Fomentar l'oci alternatiu i verd a l'aire lliure i en les instal·lacions del Consell i els 
Centres Municipals de la Joventut. 

17. Promoció d'activitats d'oci nocturn segur i accessible per a la joventut, acollint i 
protegint col·lectius minoritaris. 

18. Proposta, promoció i organització d'esdeveniments durant festivitats nacionals, 
internacionals i locals en col·laboració amb entitats del Consell. 
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Drets de la Joventut 

Responsable: Pablo Bottero  

La preocupació per la salut mental, la necessitat de començar una vida pròpia amb 
un habitatge i el desagafe cap a la vida política són tres temes que preocupen i 
afecten en gran manera la joventut de la ciutat de València.  

Les expectatives de futur continuen sent descoratjadores punt per les successives 
crisis viscudes i per aquelles que podran arribar, fan que la incertesa i l'absència 
d'oportunitats incidisquen negativament en la nostra perspectiva de futur com a 
joventut. 

Les persones joves se senten abandonades per l'Administració i la política. La 
joventut percep que no forma part de l'agenda pública, està en el discurs, però no 
en el full de ruta. 

Bloc 1: Salut pública. 

1. Normalitzar la conversa sobre els problemes relacionats amb la salut mental. 
2. Informar, orientar i formar sobre hàbits de vida saludable. 
3. Promoure la salut sexual. 
4. Previndre el consum de drogues i altres addiccions com la ludopatia i consum 

de fàrmacs per a millorar el rendiment esportiu. 
5. Conscienciació sobre el consum irresponsable de psicofàrmacs. 

Bloc 2: Habitatge. 

6. Denunciar la precària situació socioeconòmica que dificulta l'emancipació de la 
gent jove a la ciutat. 

7. Facilitar l'accés a la informació sobre habitatge i emancipació. 
8. Posicionar a les persones joves com a candidates responsables i de dret a l'accés 

al lloguer d'habitatge. 

Bloc 3: Justícia i política. 

9. Aproximar a les persones joves a la gestió municipal i involucrar-les en la presa 
de decisions de la ciutat 

10. Conscienciar i formar sobre la importància de la participació de les persones 
joves en les polítiques públiques. 

11. Fomentar l'ús dels espais públics per a activitats juvenils i realitzar incidència 
política per a ampliar recursos (espais i horaris) i d'aquests per a la joventut. 

12. Augmentar la inscripció en el registre d'associacions per a conéixer les 
associacions juvenils que existeixen i realitzen activitats a la ciutat de València. 
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Sostenibilitat 

Responsable: Chayma Bouchafra  

L'enfocament proposat per a aquesta àrea és posar en pràctica els principis 
generals de sostenibilitat en tots els camps possibles, accions dirigides a la 
promoció de la salut de la població que poden anar vinculats a l'entramat social, la 
sostenibilitat en la joventut en termes d'igualtat, justícia, solidaritat i benestar. A 
través de diferents fonts, recursos, experiències de les entitats membre del Consell, 
col·laboracions amb entitats i institucions. Utilitzant-los per a crear noves 
estratègies per al desenvolupament social, sostenibilitat ambiental, salut 
poblacional i individual i adequar-lo al nostre context actual, perquè puguem crear 
un equilibri en les nostres vides amb tot el que ens envolta. 

També des d'aquesta àrea desitgem treballar i ajudar a conscienciar i desenvolupar 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'any 2030, ja que abasten diferents aspectes que hem de tindre com 
a horitzó. 

Bloc 1: Sostenibilitat. 

1. Sensibilitzar sobre les causes i els impactes del canvi climàtic. 
2. Fomentar el diàleg i conscienciar sobre la sostenibilitat en els diferents aspectes 

tant ambiental, de salut i social entre la joventut valenciana. 
3. Treballar amb entitats locals especialitzades en l'àmbit sostenible i tindre 

relació directa amb institucions públiques que treballen en la temàtica, 
participant en esdeveniments públics i privats. 

4. Crear una xarxa de treball i contacte a nivell local, nacional, europeu i amb 
activistes climàtics.  

5. Conscienciar a la joventut sobre la importància de la disminució de la seua 
petjada ecològica, a través de xarrades en centres educatius, xarxes socials, 
campanyes de conscienciació i sensibilització, etc. 

6. Elaboració de tallers sobre sostenibilitat, consum conscient, etc.  
7. Organitzar activitats relacionades amb l'acció climàtica i mediambiental, per 

exemple, plantació d'arbres, dies sense cotxes, jornades d'informació i 
sensibilització. 

8. Mobilitzar les entitats del Consell en els dies internacionals/europeus 
relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient. 

9. Activitats que fomenten la connexió amb la naturalesa i duent a terme 
recollides de residus en col·laboració amb les entitats membre i externes. 

Bloc 2: Mobilitat i urbanisme sostenible. 

10. Promoure l'ús del transport sostenible. 
11. Promoció i difusió dels descomptes disponibles en mobilitat. 
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12. Tallers de plantació d'arbres i arbustos mediterranis, horts urbans amb entitats 
col·laboradores i l'Ajuntament. 

13. Fomentar en xarxes la mobilitat col·laborativa elaborant enquestes per a 
detectar les dificultats que troben els joves per a moure's a la ciutat 

14. Tallers/webinarios sobre mobilitat sostenible. 
15. Organitzar rutes amb bicicleta o senderisme juvenil i conéixer les entitats 

membre. 
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Educació, Cultura i Treball 

Responsable: Jaume Cubel 

Des del Consell hem d’atendre al resultat de l’acció de diversos agents de 
socialització com són la família, l’escola, el món professional i polític o els mitjans 
de comunicació per poder actuar en matèria d’Educació, Cultura i Treball. 

L’educació no només s’ha d’entendre com un procés de formació acadèmica i 
professional, sinó també com un procés d’aprenentatge per viure en societat des 
que les persones naixen, qüestió directament relacionada amb una cultura 
inculcada que uneix una població diversa i plural com és la valenciana pels seus 
costums, normes, valors, llengües i altres elements compartits. Per la seua banda, 
el treball permet el desenvolupament de les persones mitjançant el món laboral, 
construint nous grups socials i una vida digna a través de l’experiència. 

Per tot això, els objectius principals que assumim són fomentar els cursos de 
formació, complementar l’educació formal amb la informal, defensar la cultura 
valenciana i fomentar els seus elements, així com informar a la joventut valenciana 
sobre qüestions laborals i defensar un treball que ens permeta emancipar-nos i 
construir una vida digna. 

Bloc 1: Educació. 

1. Promoure i defensar el respecte cap a totes les persones independentment de 
les seues condicions socials, culturals o econòmiques, amb especial protecció 
als col·lectius vulnerabilitzats. 

2. Denunciar qualsevol tipus de discriminació o violència exercida contra les 
persones per les seues condicions socials, culturals o econòmiques, atenent 
especialment la que es produeix a l’àmbit educatiu (lluita contra el bullying). 

3. Establir relacions actives amb sindicats estudiantils per a portar les seues 
reivindicacions a les institucions, donant suport a les seues accions i visibilitzar-
los. 

4. Realitzar cursos d’idiomes per a potenciar el plurilingüisme en la joventut 
valenciana. 

5. Desestigmatitzar la formació professional amb campanyes de sensibilització i 
xerrades amb persones experimentades. 

6. Desenvolupar les competències i habilitats digitals de les persones joves. 
7. Oferir espais a les associacions on desenvolupar el seu discurs al voltant de 

diferents temàtiques incloses dins de l’educació́ formal. 
8. Activitats sobre educació afectiva-sexual que desmunten mites de l’amor 

romàntic, aborde la violència masclista, discriminació del col·lectiu LGTBI+ i 
tracte la salut sexual d’una forma integral i transversal. 

9. Potenciar les metodologies de l'educació no formal en totes les activitats del 
Consell i de les seues entitats per a propiciar una participació real. 
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Bloc 2: Cultura. 

10. Fomentar el respecte a totes les cultures que conviuen al nostre país, doncs la 
multiculturalitat i la diversitat són aspectes bàsics de la societat valenciana i 
espanyola. 

11. Establir relacions actives amb organitzacions i entitats culturals amb la finalitat 
de realitzar accions conjuntes per a visibilitzar la cultura valenciana. 

12. Potenciar les competències lingüístiques del valencià en les persones joves 
mitjançant cursos d'idiomes. 

13. Fomentar la cultura valenciana i juvenil amb campanyes de sensibilització i 
d’incidència. 

14. Realització d’activitats que promouen la cultura jove i valenciana com 
esdeveniments, musicals, recorreguts, concursos o cinefòrums. 

15. Realització d’activitats en les que participen artistes valencians i valencianes 
joves i altres persones rellevants per a la nostra cultura. 

16. Realització d’activitats i campanyes de sensibilització amb la finalitat de 
desestigmatitzar cultures històricament discriminades al nostre país. 

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

18. Reivindicar unes tarifes reduïdes o gratuïtes per als joves de la ciutat: ampliar 
els descomptes en cultura per a joves. 

Bloc 3: Treball. 

19. Establir relacions actives amb sindicats juvenils per a portar les seues 
reivindicacions en matèria laboral a les institucions, donant suport a les seues 
accions i visibilitzant-los. 

20. Reivindicar la precària situació socioeconòmica de la joventut valenciana i els 
reptes als quals ens enfrontem com a col·lectiu. 

21. Realitzar campanyes de sensibilització sobre la situació socioeconòmica i les 
capacitats de la joventut valenciana i dels nostres drets sociolaborals. 

22. Realitzar campanyes de sensibilització i d’incidència sobre la defensa dels drets 
laborals i en contra de qualsevol discriminació exercida a l’àmbit laboral, en 
especial, contra la que pateixen els col·lectius vulnerabilitzats. 

23. Realitzar tallers de formació sobre drets laborals per a les entitats juvenils i la 
joventut en general. 

24. Realitzar formacions de preparació per a entrar al mercat laboral (cursos sobre 
com realitzar currículums, preparació d’entrevistes, etc). 

25. Promoure els plans d’ocupació i recursos disponibles per a la joventut. 
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Unió Europea i Cooperació Internacional 

Responsable: Melanie Ruiz Catalá 

Des del Consell volem desenvolupar una sèrie d’objectius que tenen com a fi 
aproximar la joventut de València a la Unió Europea i a matèries de col·laboració 
internacional, tant en l'àmbit professional com formatiu. 

Bloc 1: Oportunitats. 

1. Donar a conéixer a través de les xarxes socials possibles oportunitats formatives 
i/o laborals d'interés per als joves valencians en el marc de la Unió Europea, així 
com la difusió de beques d'ajuda a l'estudi. 

2. Creació d'una mentoria d'assessorament formatiu i/o laboral que ajude els joves 
a iniciar els seus primers passos en l'àmbit de la Unió Europea, en concordança 
amb l'apartat anterior. 

3. Creació d'un butlletí mensual per a donar a conéixer les iniciatives juvenils en 
l'àmbit de la Unió Europea. 

4. Dur a terme una estratègia de promoció de les activitats de voluntariat 
relacionades amb les polítiques de cooperació europees i internacionals.  

5. Obtenció d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament per a la realització de cursos 
d'idiomes europeus, de tots els nivells i/o per a la realització de proves 
d'acreditació.  

6. Obtenció d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament per a la realització de cursos 
formatius a l'estranger. 

7. Foment i difusió de projectes finançats amb Fons Europeus destinats a la 
població jove 

Bloc 2: Foment de la cultura europea i internacional. 

8. Realització de conferències i seminaris relacionats amb assumptes europeus o 
d'actualitat internacional. 

9. Promoció d'activitats encaminades a l'intercanvi d'idiomes. 
10. Fomentar la compra de llibres a les biblioteques de València sobre temàtica 

europea i internacional. 
11. Dur a terme una estratègia d'acostament entre associacions i institucions 

europees i els joves valencians amb la condició de promoure un major 
associacionisme i una major participació de la joventut en la presa de decisions. 

12. Desenvolupament de cursos i tallers relacionats amb temàtiques europees 
d'actualitat i sobre la conscienciació sobre els drets civils i polítics. 

13. Realitzar una estratègia de conscienciació activa sobre assumptes europeus i 
de cooperació en les institucions locals i autonòmiques. 

14. Creació de grups de treball sobre assumptes europeus i la seua col·laboració 
amb institucions europees. 
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Bloc 3: Cooperació internacional. 

15. Realització d'activitats lúdiques per a la recaptació de fons amb l'objectiu 
d'oferir ajuda a països en conflicte. 

16. Organització de jornades amb la finalitat de conscienciar a la joventut 
valenciana en matèria de cooperació internacional i sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l'ONU. 
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Igualtat 

Responsable: Blanca Silvestre 

Des del Consell volem seguir construint una ciutat diversa que lluita pels nostres 
drets. Per això, allà estarem nosaltres, sent una part activa i fonamental de València. 
 
Treballem per tal d'acabar amb la desigualtat, siga pel motiu que siga. La 
desigualtat per motiu de gènere, la violència masclista o les discriminacions per 
orientació o identitat sexual, encara són una realitat a la qual hem de fer front. 
També hem d’acabar amb els prejudicis per qüestions religioses, culturals o de 
classe social, així com els enfocats a col·lectius minoritaris o de persones amb 
diversitat funcional. 
 
És per això de vital importància estar presents en la realitat de cadascuna 
d'aquestes persones, assolint un compromís ferm per tal d’acabar amb actituds 
discriminatòries i els discursos d'odi. 

Bloc 1: Feminismes. 

1. Fomentar el pensament crític i incorporar discursos en matèria d’Igualtat en 
tots els àmbits (socials, educatius, d’oci, etc.) per tal d’establir, orientar i 
promoure les relacions igualitàries.  

2. Realitzar tallers sobre noves feminitats i noves masculinitats, models de relació 
saludables, identificació d'actituds masclistes i prevenció de la violència de 
gènere.  

3. Promoure jornades sobre l’explotació que pateixen les dones i tallers sobre els 
estereotips que ensenya la pornografia i la manera com afecta després a les 
relacions sexuals, vist l’augment del consum de pornografia i de prostitució des 
de primerenca edat. 

4. Fer del Consell un espai on es promou la igualtat i la diversitat i on es puga 
garantir el mateix tracte i respecte cap a tothom. 

5. Empoderament de les dones joves de València, així com denunciar tota mena 
de violència exercida cap a les dones.  

6. Tallers sobre lideratge de la dona en contextos socials i laborals.  
7. Promoure la Guia d'Igualtat del Consell signada per les associacions del Consell 

i vetllar pel seu compliment. 
8. Contactar amb 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·laboradores. 

9. Posar en valor l’activitat de les dones en totes les arts i les ciències.  
10. Activitat amb espai Calandra enfocada cap a l’associacionisme. 
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Bloc 2: Col·lectiu LGTBI+. 

11. Normalització de la diversitat sexual, la desestigmatització de les persones 
trans, així com posar el focus en les múltiples maneres de viure la sexualitat, 
totes igual de vàlides. 

12. Assolim un compromís ferm per tal d’acabar amb actituds discriminatòries i els 
discursos d’odi, denunciant tot tipus de violència exercida cap a les persones 
del col·lectiu. 

13. Promoure serveis d’orientació i assessorament en matèria LGTBI+ i trencar amb 
els estereotips socials assignats al col·lectiu. 

14. Respectar la diferència i elaborar identitats col·lectives mitjançant tallers i 
cursos per tal de saber com fer-ho. 

15. Campanya de sensibilització sobre les diferents identitats sexuals. 
16. Taller específic sobre la realitat de les persones trans i el ús d’un llenguatge 

inclusiu on fer-les sentir còmodes. 

Bloc 3: Antiracisme i xenofòbia. 

17. Trencar estereotips i desestigmatitzar al col·lectiu migrant. 
18. Conscienciació i denúncia dels delictes d’odi cap a persones migrants,  

ascendència i creences religioses. 
19. Promoure i donar suport a reivindicacions antiracistes. 
20. Combatre la islamofòbia, així com condemnar la islamofòbia institucional i 

mediàtica. 
21. Combatre el racisme institucional que hui dia segueix tolerant la discriminació 

i la violència. 
22. Formació sobre llenguatge inclusiu en tot el que respecta a aquesta àrea. 
23. Reclamar a les institucions un anàlisi sobre la discriminació cap als diferents 

col·lectius. 
24. Col·laboració amb organitzacions socials dels diferents barris de València per 

difondre activitats formatives dels Consells de la Joventut entre les persones 
joves en situació de vulnerabilitat. 

25. Informar sobre programes d’orientació sociolaboral o educativa per persones 
joves migrants acabades de vindre a la ciutat. 

Bloc 4: Diversitat funcional. 

26. Visibilitzar i sensibilitzar sobre la realitat de les persones amb diversitat 
funcional en tots els àmbits. 

27. Establir una guia amb criteris d’igualtat cap a les persones amb diversitat 
funcional, així com utilitzar el llenguatge inclusiu. 

28. Demanar informació a la regidoria de l’Ajuntament per tal de establir relacions 
amb associacions d’aquest espai i poder fer activitats amb les persones joves 
d’aquestes. 
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29. Decàleg de propostes i reivindicacions de necessitats del col·lectiu jove amb 
diversitat funcional de la ciutat en col·laboració amb associacions i entitats. 

30. Acabar amb els prejudicis cap a les persones amb diversitat funcional. 
31. Anàlisi de la realitat de les persones en diversitat funcional en l’àmbit educatiu.  
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Associacionisme i Participació 

Responsable: Jesús Pinero 

La participació i l'associacionisme són un dels pilars fonamentals del Consell, per 
això aquest ha de ser un espai obert, participatiu, horitzontal i plural on totes les 
opinions que respecten els drets humans puguen ser escoltades. 

Així mateix si volem una societat democràtica i justa la participació ha de ser una 
de les bases d'aquesta, en l'actualitat disposem d'una gran part de la joventut 
empoderada i participativa, però s'ha de continuar treballant per a difondre la 
importància d'associar-se i participar, entre tota la joventut. 

Bloc 1: Promoció de l’associacionisme juvenil. 

1. Fomentar i donar suport a l'associacionisme juvenil. 
2. Fomentar la creació d’associacions juvenils 
3. Realitzar incidència política per a incidir en la importància del coneixement en 

la joventut sobre participació, associacionisme, eines de les quals disposen i 
Consell, fomentant la creació d'entitats. 

4. Celebrar la XXVI i la XXVII Fira d’Associacions Juvenils de València. 
5. Fomentar la creació d'entitats de rol, cultura asiàtica (Kpop, història…) i oci 

alternatiu, fomentant també la seua adhesió en el Consell. 
6. Crear una xarxa o establir canals d'informació unificats entre tots els 

organismes prestadors de serveis a la joventut a la ciutat (Institut Valencià de la 
Joventut, Regidoria de Joventut, Centres Municipals de la Joventut, Consells 
Locals de la Joventut, Consell Valencià de la Joventut, etc.) i associacions 
juvenils. 

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

8. Compartir en les xarxes d'informació interna i xarxes socials oportunitats, 
beques , projectes i activitats en les quals participar. 

9. Donar suport i serveis a les associacions del Consell. 
10. 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. 

11. Suport tècnic als associacions membre del Consell i suport econòmic per a la 
gestió de dubtes administratives complexes (problemes amb Hisenda, etc.). 

Bloc 2: Participació juvenil. 

12. Promoure iniciatives que asseguren la participació dels joves en la vida política, 
social i cultural de la ciutat. 

13. Promoure i facilitar la participació de la joventut. 
14. Augmentar la participació de les entitats que formen part del Consell en les 

seues activitats i en les seues preses de decisions. 
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15. Reactivar les xarxes participatives del Consell. 
16. Organitzar una jornada en els quals organismes i associacions puguen exposar 

els serveis que faciliten a la joventut i les seues necessitats. 
17. Realitzar campanyes de comunicació i difusió en mitjans alternatius per a 

apropar a la població jove associada i no associada a participar en les activitats 
del Consell. 

18. Promocionar la guia de participació en Juntes de districte creada pel Consell. 
19. Crear almenys 3 processos participatius interessants per a la joventut no 

associada al si del Consell. 
20. Treballar coordinadament amb els entitats membre en la consecució dels 

objectius del Pla de Treball del Consell. 
21. Difondre opcions de voluntariat d’organitzacions locals. 

Bloc 3: Col·laboracions entre entitats membre i altres Consells Locals de la 
Joventut. 

22. Treballar amb altres Consells de la Joventut locals i facilitar la col·laboració entre 
associacions juvenils. 

23. Fomentar l'intercanvi associatiu, realitzant esdeveniments interassociatius i la 
realització d'activitats en col·laboració amb entitats. 

24. Organitzar almenys una trobada o campionat interassociativa del Consell. 
25. Estrènyer llaços, buscant punts en comú entre la Comissió Permanent i les 

entitats del Consell. 
26. Organitzar una reunió entre la Comissió Permanent i cada entitat del Consell. 
27. Participació dels membres de la Comissió Permanent en activitats de les 

entitats membre per a millorar la comunicació amb el Consell. 
28. Atraure a associacions juvenils de la ciutat que no formen part del Consell, 

posant-nos en contacte amb les associacions no associades. 
29. Fomentar l'adhesió d'entitats relacionades amb la diversitat funcional. 
30. Fomentar l'intercanvi de programes de voluntariat entre les entitats d'educació 

no formal creant noves relacions entre entitats. 
31. Compartir les activitats de les entitats membre en les xarxes del Consell. 

Bloc 4: Responsabilitats del Pla Jove. 

32. Portar a terme les accions compromeses amb el Pla Jove de València. 
33. Centralitzar l'activitat de les associacions de joves per a crear una agenda digital 

d'activitats (Acció 103 – Joventut participativa). 
34. Potenciar la creació d'associacions de joves en els barris amb major població 

jove (Acció 104 – Joventut participativa). 
35. Col·laboració del Consell en les línies de seguiment del Pla Jove (Acció 109 – 

Joventut participativa). 
36. Secundar i difondre les formes de participació i representació de la joventut no 

associada en el Consell (Acció 110 – Joventut participativa). 
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37. Formació a associacions: cursos de constitució i gestió d'associacions i redacció 
de projectes (Acció 111 – Joventut participativa). 

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