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1. INTRODUCCIÓ  

El Consell de la Joventut de València és l’entitat que aglutina l’associacionisme juvenil de la 

ciutat de València i és l’interlocutor vàlid front a l’administració pública local. Es tracta d’una 

organització paraigües que treballa per a: 

 Aconseguir el ple desenvolupament dels i les joves i a la seua plena incorporació a la vida 

ciutadana. 

 Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament d’associacions 

i prestant el suport assistencial que els fóra requerit. 

 Promoure el voluntariat. 

En el nostre objectiu d’impulsar i assegurar la participació dels i les joves en la vida 

política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els 

afecten d’una manera directa, hem dut a terme tot un seguit d’activitats durant l’any 2016 

que han anat des d’exercir el nostre paper d’interlocució política a reactivar el consell com a 

centre d’informació de la joventut valenciana i punt de trobada de les entitats juvenils de la 

ciutat. A més, hem pogut enfortir activitats històriques com la Fira d’associacions juvenils, 

que aquest any ha contat amb una important representació d’entitats. 

La activitat quotidiana del CJV comporta també diferents actuacions en matèria de gestió 

diària i d’activitat orgànica, assumida des d’abril per la comissió permanent, que no es reflexa 

en aquesta memòria, però que sense dubte te una repercussió directa per a mantindre viu 

aquest espai de participació juvenil. 

Tot i que aquest informe no reflecteix l’activitat de tot un any, sinó de 8 mesos, estem 

satisfets amb la quantitat i qualitat de les activitats i objectius desenvolupats en aquest temps. 

Sense dubte, l’esdevingut al Consell de la Joventut de València ha estat marcat pel canvi 

de seu que ens ha oferit la possibilitat de crear un espai de coworking, així como el canvi del 

logotip que dona una imatge del Consell més actualitzada i propera a la joventut, tractant així 

d’apropar-se a la joventut que encara no coneix el consell, oferint-se com a recurs.   
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Tot i això, des de la Comissió Permanent hem intentat seguir les línies estratègiques 

d’actuació que ens marcarem al Pla de Treball per a l’any 2016, amb la finalitat de mantenir el 

paper fonamental del CJV com a interlocutor polític i vertebrador de l’associacionisme 

juvenil de la ciutat. També, hem donat tot el suport tècnic que ha sigut necessari per a 

recolzar i dur el seguiment dels primer passos de L’espai Transforma, que vol recollir 

projectes de participació del jovent en general. 

Podem resumir la gestió d’aquest 2016 en el següent quadre tot i que posteriorment 

farem una descripció concreta de les accions que hem dut a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERLOCUCIÓ 

POLÍTICA 

 

ASSOCIACIONISME I 

PARTICIPACIÓ 

JUVENIL 

ANY 2016 

 

ACTIVITATS 

- Conveni Ajuntament de Val. 

 

- Ordre subvencions. 

 

- Nova seu. 

 

- Fòrum d’ocupació.  

 

- Pla Jove 2014 - 2018 

 

 

- Assessorament entitats. 

 

- Informació juvenil i elaboració de 

materials útils. 

 

- Recuperació de la seu com a punt 

de trobada. 

 

- Cessió sales i materials. 

 

- Espai Transforma. 

 

- Relació amb l’entramat associatiu. 

- Formació. 

 

- Campanyes i 

sensibilització. 

 

- Fira d’entitats. 

 

- Xarxes. 
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2. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT.  

El Consell de la Joventut de València (CJV) és l’organisme que dinamitza i coordina 

l’associacionisme juvenil de la ciutat de València. El seu reconeixement legal es contempla a 

la Llei 18/2010 de la Generalitat Valenciana, de Joventut de la Comunitat Valenciana. Segons 

els Estatuts del CJV les seues finalitats són: 

 Impulsar i assegurar la participació dels joves en la vida política, social i cultural de la ciutat de 

València, especialment en les qüestions que els afecten d’una manera directa, ajudant així al ple 

desenvolupament dels joves i a la seua plena incorporació a la vida ciutadana. 

 Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament d’associacions, 

prestant el suport assistencial que els fóra requerit, i la promoció del voluntariat de conformitat 

amb les Lleis de Voluntariat i Associació, sense perjudici de les competències de l’Administració 

corresponent. 

 Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma. 

 Difondre entre els joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans. 

 Participar als organismes consultius de caràcter públic que es conformen per a l’estudi de la 

problemàtica juvenil en l’àmbit de la ciutat de València.  

 Atendre qualsevol altre tema relacionat amb la joventut i la seua problemàtica. 

 

3. LÍNIES DE TREBALL DEL CJV.  

Els objectius proposats per la Comissió Permanent per a desenvolupar al llarg del 2016 van 

ser: 

 Treballar per a la cohesió i dinamització del Consell de la Joventut de València a través 

d'activitats dirigides especialment a les entitats membre. 

 Formar en qüestions transversals per a enfortir el teixit associatiu i la participació juvenil. 

 Potenciar la imatge del CJV. Fer del consell un referent de la joventut de la ciutat que 

exercisca de punt d'informació en qualsevol qüestió que ens puga afectar com a joves. 

 Fomentar xarxes de treball, tant en les plataformes de les quals ja formem part com amb 

associacions d´altres àmbits a través d'associacions estratègiques de cooperació.  

http://www.cjalacant.org/


                         
 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓ 2016 | Consell de la Joventut de València. 6 

 

 

 Participar activament del PROJECTE TRANSFORMA amb l'objectiu de fer créixer el 

projecte. 

Els objectius s’han vertebrat en les següents àrees: 

 Relacions institucionals  Educació formal y no formal.  

 Gestió interna  Educació i promoció per a la salut. 

 Igualtat i LGTBI.  Cultura y política lingüística. 

 Emancipació.  Internacional. 

 Participació, voluntariat i 

associacionisme 

 Comunicació. 

3.1 INTERLOCUCIÓ POLÍTICA 

Els consells locals de la joventut són els òrgans de representació de les organitzacions 

juvenils del seu àmbit territorial, Segons la llei 08/2010 de 30 de desembre, de la generalitat, 

de joventut, són els interlocutors vàlids davant l'administració i les institucions públiques i 

privades del seu àmbit territorial en matèria de joventut. En aquest sentit, des del Consell de 

la Joventut de València durant el 2015 hem mantingut diferents reunions exercint la nostra 

labor d'interlocutors amb: 

 Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València: Abans i desprès del canvi de govern, 

les reunions amb la regidoria han estat una de les activitats periòdiques del CJV, tant per a 

coordinar accions com la signatura del conveni i les reunions prèvies, com per a 

coordinar la gestió dels espais en la nova seu i, a més, totes aquelles qüestions en les quals 

l’Ajuntament compta amb el CJV.    

 L’ordre de Subvencions per a Entitats Juvenils de València ha sigut sempre una de les nostres 

grans reivindicacions. L’any 2015 va haver un sèrie de canvis que ja varen causar prou confusió a 

les Entitats que optaren a ella. Per aquest motiu, enguany vàrem ser previsors i al mes de maig, 

prèvia publicació de les bases de la convocatòria, organitzarem un taller de subvencions per a 
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associacions, en el que es donaren qüestions generals, però que es centrà principalment en l’ordre 

de la Regidoria de Joventut, de fet, el curs es va impartit conjuntament amb personal del CJV i de 

la Regidoria.  

 

 Nova seu: El canvi de seu, no va ser immediata, ja que no ens aniríem fins que les condicions 

estructurals i materials (reforma espai de coworking, telèfons, xarxa, etc.) estigueren assegurades. 

Finalment, ens mudarem a setembre, més en el que férem la inauguració de la nova seu.  

 

 Fòrum d’ocupació: Les sinèrgies que sorgeixen de la convivència en la nova seu, han donat com a 

resultat aquest fòrum organitzat per la Regidoria de Joventut a proposta de Impulsa Jove amb la 

col·laboració tècnica del CJV. Aquest fòrum, té com a eix central l’ocupació juvenil, tema que ha 

proposat i treballat el CJV a les formacions. 

 Pla Jove Municipal 2014-2018: A l’any 2014 es va aprovar per l’anterior corporació 

municipal, el Pla Jove per a 2014-2018 que segueix vigent fins a 2018. Amb el canvi de 

govern, la regidoria de joventut esta planificant una revisió de l’execució del Pla Jove. 

Aquesta revisió tindrà molt en compte la veu del Consell de la Joventut de València i es 

produirà en l’any 2017.  

 

3.2 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ JUVENIL. 

A. RELACIÓ AMB L´ASSOCIACIONISME JUVENIL. 

(Objectiu 1) 

 

Dins d’aquest àmbit hem destacat com a prioritària la relació amb les entitats membre del 

CJV, continuant amb la línia del nostre treball, procurant mantenir una estreta relació amb 

les entitats membre, basada en la coordinació, treball i reivindicació mitjançant una 

comunicació continuada i fluida.  

Volem continuar amb la campanya de promoció de la participació i el treball en xarxa al 

món associatiu juvenil valencià, augmentant el número d’entitats del CJV, i acostar-nos a les 

entitats juvenils de la nostra ciutat que fins a la data no han ingressat com a membres del 

CJV, amb especial atenció les associacions juvenils que no tenen encara representació al 
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consell, ja que sempre hem considerat important la seua incorporació per a defensar les 

seues reivindicacions i enriquir el consell. 

Durant aquest any continuàrem col· laborant amb el CJCV com a màxim representant de 

l'Associacionisme juvenil de la Comunitat Valenciana en tot allò que poguera repercutir en 

benefici de la joventut i dels joves associats. Hem participat amb representants de les entitat 

del CJV en els Formaccions, debats, assemblees i els grups de treball del CJCV, així com en 

la trobada del triangle jove, on una vegada més, el CJV ha subvencionat la participació en 

l’esdeveniment de dos persones membres d’entitats del CJV. 

B. ATENCIÓ I ASSESORAMENT D´ENTITATS. 

(Objectiu 1 y 3) 

Vam considerar que era fonamental que el CJV li donés un impuls a la seu, per que hi fos 

un lloc obert i conegut per tota la joventut de la ciutat, i que tingueren un lloc de referència 

per a fer consultes, trobar activitats, conèixer les associacions on poder participar i 

desenvolupar les seues inquietuds. 

Durant aquest any, a banda de portar a terme les funcions pròpies del CJV de foment de 

l’associacionisme i donar impuls al teixit associatiu valencià, hem pogut contractar dues 

persones mes per a impulsar activitats tan importants com les xarxes que necessiten una 

espenta inicial però que esperem puguen ser autònomes en el futur. 

A més, amb el canvi de seu i la creació de l’espai de coworking hem obert espais nous 

tant per a les nostres entitats com per a joves que precisen d’espais per a treballar en 

projectes juvenils, creant a més, un reglament d’us tant del material de préstec que té el CJV 

com dels nous espais disponibles, com son, una aula amb capacitat per a 20 persones apta 

per a donar cursos, conferències o fer reunions, un espai amb una taula redona i diferents 

taules repartides per la seu.  

També, com a resultat de la convivència en l’edifici de la Regidoria de Joventut, hem 

facilitat la gestió dels espais de l’edifici, com son la sala d’exposicions, l’auditori amb capacitat 

per a 200 persones i les aules de treball de la quarta planta.  
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A més a més, s’ha produït també un canvi en l’horari d’atenció al públic, donat que amb la 

nova incorporació de personal tècnic, el nostre horari d’atenció al públic ha pogut ampliar-se 

de setembre a desembre, per estar oberts tant al matí com a les vesprades i poder oferir un 

marge més ampli de treball per a les entitats i persones que fan ús del nou espai de 

coworking, actualment l’horari obert al públic es de dilluns a dijous de 9 a 20h i divendres 

fins de 9 a 15h.  

 

En relació amb la difusió de campanyes, a més de fer aquestes, hem distribuir 

gratuïtament material divulgatiu com ara bolígrafs i llapiceres del CJV, tríptics informatius 

generals i de les diferents xarxes en funcionament i guies com ara la d’associacionisme,  

igualtat i ocupació. Fent també difusió de campanyes del Consell de la Joventut d’Espanya i el 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, així com d’altres consells locals i entitats 

membre. També hem distribuït les campanyes municipals i autonòmiques que ens han arribat 

des de L’IVAJ, la Regidoria de Joventut i  l’Ajuntament de València. 

 

C. ESPAI TRANSFORMA 

(Objectiu 5) 

 

El Consell de la Joventut de València va participar des de l’inici a les assembles que 

tingueren lloc a l’edifici de la Regidoria de Joventut per tal de contribuir a la dinamització de 

l’edifici, que es considerava infrautilitzat. Aquesta dinamització, es va concretar per part del 

CJV en la gestió baix el NIF del consell, del pressupost de 8.000€ per a activitats que 

sorgiren de les assemblees de l’Espai Transforma, així com donar suport per part de l’equip 

tècnic per a gestionar les activitats proposades.   

La funció principal de l’assemblea transforma és tractar d’aconseguir propostes per a 

dinamitzar l’edifici de la regidoria de joventut. Les propostes s’han gestionat a través del 

correu de l’assemblea, correu que revisa diàriament l’equip tècnic del CJV i que junt amb la 

Regidoria de Joventut, han donat com a resultat les accions dutes a terme en l’Espai 

Transforma, que son:   
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1. Jornada portes obertes 25-J. 

2. Jornada de cetacis - Ecologistes en 

acció.  

3. Recolzament a les jornades ODS 

de Bioagradables.  

4. Jornada portes obertes “inici de 

curs” 30-S. 

5. Pla de difusió d’Espai Transforma.  

 

6. Taller d’iniciació a la música per a bebès.  

7. Difusió Espai Transforma en XXI Fira 

CJV 26-0.  

8. Micro Obert “Claro Andy!”. 

9. Topo - Presentació llibre David 

Trashumante + Micro Obert.  

10. Transforma en Creacció - Semana nadal 

(27 al 30 de desembre).

 

3.3 ACTIVITATS. 

A. FORMACIÓ 

(Objectiu 2) 

 

Es recullen ací els diferents tallers que s’han dut a terme per data de realització, del més 

proper en el temps al més llunyà. Al final d’aquest informe es pot veure a quines àrees de 

treball pertanyen. 

 

Taller de recerca activa d’ocupació 

Aquest taller va ser impartit el passat 15 de novembre a la seu 

del CJV amb la finalitat de donar a conèixer als participants les 

eines concretes que tenen al seu abast per a trobar feina en les 

properes dates, centrat especialment en la recerca de feina al 

Nadal. 

Es van inscriure 30 persones. La valoració va ser molt positiva 

per la concreció a l’hora d’oferir el recursos. 
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Taller Erasmus+ KA1 y KA3  

Tallers destinats a les associacions juvenils que volem participar en el programa ERASMUS+ 

per a revisar i donar recolzament a les entitats que es presentaven aquest any, així como per 

a donar eines per a les properes convocatòries. Es pretén continuar amb aquesta dinàmica 

de donar eines i claus per a que el projecte siga un èxit i fomentar l’autonomia de 

funcionament per als pròxims anys. 

 

Curs intensiu de preparació per al mitjà del valencià 

El Consell de la Joventut de València ha organitzat un curs intensiu de preparació per a 

l’examen del grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià . El curs s’ha 

dut a terme els dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30h en l’Edifici de Joventut, en una durada de 

60h. S’han inscrit 25 persones, les quals han valorat molt positivament el curs i han compartit 

l’opinió de que és necessària més oferta formativa en aquest sentit.  
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Taller d’iniciació a la capoeira 

Una activitat alternativa ideal per a treballar amb la joventut 

valors com la cooperació, la salut i la interculturalitat, es va dur 

a terme a la seu antiga del CJV amb la col· laboració de les 

entitats “Capoira Campoatá” i “Camaleño”.  

 

A més, aquesta es una associació sortida de la recerca 

d’entitats amb seccions juvenils que no formen part del consell 

per tal de conèixer la seua opinió i oferir-los un espai de 

col·laboració. 

 

Taller d’iniciació al Street Workout 

Entre els nostres objectius deu estar el promoure espais d’oci 

alternatiu i saludable de forma que la joventut puga triar entre 

les opcions que la societat els ofereix, així como treballar la 

participació i la inclusió social. Amb eixe objectiu vam dur a 

terme a la seu del CJV un taller d’iniciació al street workout, 

impartit per la gent de Cyborg València. 

 

Com podeu veure a les imatges, va ser un èxit de participació.  

Actualment col·laboren també amb nosaltres a la Xarxa de 

Corresponsals estudiantils. 
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Taller de subvencions 

Una de les necessitats bàsiques de tota associació és la 

realització de projectes adaptats a les seues necessitats 

amb el quals també puguen optar a demanar 

subvencions per al funcionament del dia a dia i la 

creació d’activitats. 

En aquest taller es va procurar donar recursos tècnics 

per a fer correctament un projecte, així mateix, es 

varen ficar en comú les diferents experiències de 

cadascú dels assistentes.(enfocat a la subvenció de 

l’ajuntament). Tant la Técnica de la regidoria com les 

idees allí sorgides van ser molt ben acollits pels prop 

de 35 assistents. 
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Taller de violència masclista 2.0 

Fou un taller principalment de masclismes i micromasclismes, 

així, es va parlar de les violències més subtils que no sempre 

sabem reconèixer. A més, parlarem sobre el riscos de les 

xarxes socials i com es perpetua la violència de gènere 

mitjançant les noves tecnologies. 

Totes les persones assistents reconegueren  formes de 

violència de la que no eren conscients i descobriren diferents 

tècniques i consells per a evitar la violència 2.0.  

L’assistència va estar al voltant de 15 persones. 

 

Taller Noves Masculinitats 

Amb aquest taller es tractà de visibilitzar el masclisme 

tradicional, donar eines per a identificar les practiques i 

patrons de comportament masclista que es desenvolupa dia a 

dia. 

Per altra banda, contribuïm a crear coneixement col· lectiu 

sobre les noves pràctiques possibles en la vida quotidiana que 

puguen ajudar a construir referents de masculinitats 

igualitaris. 
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L’objectiu d’aquest taller era implicar als homes de les nostres entitats en la lluita per la 

igualtat de gènere, parlant sobre com els afecta a d’ells el sistema patriarcal i com construir 

una masculinitat alternativa al paper que els dona el sistema patriarcal. 

Els xics que varen assistir van quedar molt satisfets amb l’espai que vam crear per a parlar 

del seu posicionament, opressions que senten i el sentiment de quedar sempre al segon lloc 

perquè el recolzament a les dones es molt més fort.  

Van assistir 16 persones, la major part d’elles homes. 

 

Taller perspectiva de gènere en l’associacionisme 

En aquest taller vam encetar el cicle de Tallers en 

“Qüestions de Gènere” amb l’objectiu de capacitar 

als assistents per analitzar internament de la seua 

associació en matèria de perspectiva de gènere, així 

com donar eines per canviar les lògiques de 

funcionament intern i generar una visió crítica 

sobre el masclisme interioritzat, treballant els 

temps, espais, dinàmiques i llenguatges no sexistes.  

Va semblar molt interessant per ser una qüestió 

que no s’havien plantejat d’aquest amanera i van 

prendre bona nota per a fer l’anàlisi de gènere de 

la seua entitat. 

 

Gràcies a les impressions recollides  en aquest 

taller es va fer la guia d’igualtat. Hi van assistir al 

voltant de 17 persones. 



                         
 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓ 2016 | Consell de la Joventut de València. 16 

 

 

B. CAMPANYES i SENSIBILITZACIÓ 

(Objectiu 3) 

 

Segur que Folles, Folla segur 

Tot i el seriós que és aquest tema, i la seua importància per a la 

joventut, hem volgut donar-li un toc divertir i dinàmic per tal 

d’arribar amb major facilitat, a aquelles persones que els fa més 

falta. 

Conjuntament a la campanya es repartiran vora 1200 

preservatius amb aquesta mateixa imatge, per tal, no sols de 

conscienciar de la seua necessitat sinó també de donar 

ferramentes per a dur-ho a terme. 

 

Campanya 25N: PerDona, ens estan assassinant! 

Cita obligada i precisa amb la reivindicació i suport a la dona, i el rebuig a la Violència de 

gènere. Tot i que aquesta posició la mantenim tot l’any amb programes de formació i 

conscienciació, és important visibilitzar,  a més, en el seu dia internacional. 

Aquesta campanya du un lema en el qual juguem amb les mateixes paraules per tal de cridar 

l’atenció i que es quede a la retina de les persones participants i observadores el major 

temps possible. Per descomptat, hi hem estat presents a les manifestacions i actes 

reivindicatius, tenint aquest any la novetat d’incloure com a grup a la Xarxa de Dones Joves. 
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No has de triar! BIsibilitat! 

Donat que el 2016 és l’any de la visibilitat bisexual en la 

diversitat, segons la FELGTB, hem dut a terme una campanya 

per a reivindicar els drets de les persones bisexuals, diverses 

i iguals. Creem firmament que hem d’acabar amb la bifòbia i 

generar referents dins de la societat, per a empoderar-nos 

com a persones bisexuals i anar obrint camí a les futures 

generacions. 

Són moltes les persones adolescents i joves que patim 

violències per ser bisexuals, homosexuals o transsexuals, per 

açò hem denunciat que pràcticament la meitat d’adolescents LGTBI han patit assetjament als 

centres escolars i la majoria no ha rebut l’ajuda adequada. Exigint formació i protocols per al 

professorat que els permeta abordar la diversitat sexual, familiar i de gènere amb qualitat, 

així com que es fique fi a la discriminació, que patim en algunes Autonomies, en l’accés als 

tractaments de reproducció assistida mitjançant la sanitat pública, tot i que és un dret 

emparat per la llei i no pot ser soscavat per no tenir parella masculina. Hem exigit també  

major compromís en el foment i la protecció de la salut sexual de les dones que tenim sexe 

amb dones i que en les polítiques d’igualtat es tinga en compte la realitat de les dones 

lesbianes, bisexuals i transsexuals.  

Vàrem assistir a la manifestació i repartirem adhesius al públic en general i als representats 

polítics que anaven a la capçalera. 
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#superjoves 

Amb motiu del 12 d’agost, dia internacional de la joventut, s’ha dut a terme aquesta 

campanya conjuntament amb el CJCV i uns altres consells locals en la que hem volgut enviar 

un missatge diferent a la societat valenciana; recordant quina és la situació de precarietat que 

pateixen les persones joves en el nostre territori i la necessitat de recolzar a la joventut 

perquè puga liderar aquest canvi; perquè posar fi a la precarietat juvenil és garantir el sistema 

de benestar social. 

Per açò es va idear la campanya #SuperJoves, amb la que mitjançant la ironia, hem 

volgut visibilitzar la situació de precarietat que pateix la joventut valenciana, posant cara i 

reconeixent la capacitat de resiliència que tenen les persones joves; per a animar als herois i 

heroïnes a seguir lluitant per un futur lliure de la precarietat, la pobresa i l’exclusió social que 

amenaça a molts i moltes de nosaltres. Perquè units som més forts del que es puga pensar, 

en les nostres mans tenim el poder de canviar les coses i créixer com a societat. 

 

 

 

 

Guies 

Un dels objectius més importants del Consell de la Joventut de València és exercir de centre 

d’informació juvenil i elaborar materials amb continguts útils per a la joventut de la ciutat. 

En aquest apartat podreu trobar la Guia Jove. La Guia Jove consisteix en una sèrie de 

publicacions vinculades a diferents àmbits de la vida de les associacions juvenils i de la 

joventut en general. 
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Orientació laboral. 

Té l´objectiu de resoldre els dubtes que 

et sorgisquen en el món laboral. És una 

guia de coneixements bàsics sobre els 

drets com a treballador/a.. 

 

Entitats com Fahz Denia han fet ús d’ella 

als seus espais de formació.  

 

Associacionisme  

Recull d’informació útil sobre associacionisme 

i participació, com per exemple, què és una 

associació juvenil, com crear-la o quins 

avantatges té estar associat; així com 

informació sobre quina és la funció del CJV, 

les seues activitats i recursos, i una descripció 

de totes les associacions membres del que 

configuren el CJV. 

 

Associacionisme i Igualtat. 

Aquesta guia dóna algunes pautes a seguir 

per a realitzar un primer diagnòstic de 

gènere en una associació, col· lectiu o grup 

de joves en matèria d’igualtat de gènere. A 

més, dóna algunes recomanacions, 

conceptes i informació que poden ser de 

molta utilitat per a fer d’una entitat o 

associació, un grup completament igualitari. 
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Habitatge  (pendent de publicació)  

Pretén proporcionar informació sobre 

qüestions relacionades amb l’habitatge. 

Recull una sèrie de recursos i continguts 

que poden ser d’utilitat. A més. d’un llistat 

amb els diferents models d’habitatge, 

aspectes a tindre en compte a l’hora de 

signar un contracte, etc. 

 

 

Campanya 1 de maig 

Aquesta campanya es va dur a terme de forma continuada durant una setmana, en la que es 

canviava la imatge de la foto de la portada de les xarxes socials, i el seu contingut, abordant 

diferents aspectes del món del treball, així com dades laborals sobre la posició dels joves en 

aquest aspecte: atur, precarietat, migració jove…). 
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C. FIRA D´ENTITATS 

(Objectiu 1)  

 

 

 

La Fira d’Associacions Juvenils ha tingut durant 21 anys l’objectiu fonamental d’acostar als 

i les joves valencianes el món associatiu que es desenvolupa a la seua ciutat i crear un esperit 

participatiu i reivindicatiu de la joventut al voltant de totes aquelles qüestions que els 

preocupen. El Consell de la Joventut de València va apostar per consolidar la Fira 

d'Associacions Juvenils com activitat fonamental de promoció associativa a la nostra ciutat, 

així com esdevenir referent de participació de tots els i les joves de la ciutat de València. 

Enguany, a més, el CJV ha volgut encoratjar a la joventut valenciana a participar en la XXI 

Fira d’associacions, ja que estarà dedicada a participar activament de la vida pública, dient la 

seua en matèria de joventut, no sols relacionant-ho amb activitats dirigides als i les joves, 

sinó també amb les partides pressupostàries de la Regidoria de Joventut. És necessari parlar 

de polítiques i pressupostos participats. 

Durant els últims temps s’han donat una sèrie de canvis en la ciutat que afecten 

directament a la gent jove. D’una banda, l’aprovació del Pla Jove 2014-2018 que és el marc 

en el qual es basaran les polítiques de joventut de la ciutat, i que és necessari fer una revisió 

participada. D’altra banda, canvis polítics que han comportat un replantejament del model de 
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ciutat a curt termini i del paper de la ciutadania, obrint nous espais de participació que la 

joventut ha d’aprofitar. Davant aquestes transformacions, s’ha de treballar perquè els 

interessos de la joventut esdevinguen prioritats de l’agenda política del govern de la ciutat. 

Per això el lema d’aquest any ha sigut “Joventut Protagonista. Participativa, activa i crítica” 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Aquest any han participat en la fira: 

- Consell de la Joventut de València 

- Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

- 30 entitats juvenils del CJV, per ser el màxim de casetes que teníem 

disponibles. Hem de dir que algunes entitats tant del CJV com externes s’han 

quedat fora aquest any i és una cosa que haurem de tindre en compte per a la 

pròxima edició. 

- Vàries entitats d’estudiants. 

- Regidoria de Joventut 
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Les activitats que s’han desenvolupat han sigut: 

 

10.00-15.30 Obertura d’estands 

10.30 Inauguració institucional  

12.00 Taula redona: “Tinc una pregunta per a vosté” 

14.00 Dinar popular  

15.30 Cloenda  

Durant tota la duració de la Fira hi hagué animació teatral respectant els horaris de classe i 

replegada de propostes i suggeriments en matèria d’activitats i d’organització pressupostaria 

de la regidoria de joventut. 

 

 

Podem concloure per tant que la Fira d’aquest any va ser un èxit, Si bé va coincidir la Fira 

amb la Vaga d’ensenyament, és important senyalar, per una banda que, la data de la Fira va 

ser concretada abans que la data de la vaga i que, per un altre costat el Consell es va sumar i 

recolzar la concentració que es va dur a terme per la vesprada.  
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B. XARXES 

(Objectiu 4) 

 

L’associacionisme i la participació juvenil té en el treball en xarxa un dels seus pilars 

fonamentals. Des del Consell de la Joventut de València apostem per xarxes de treball 

obertes a qualsevol persona jove, sobre temàtiques específiques que requereixen un treball 

especialitzat. A continuació teniu informació sobre les xarxes de treball que hem llançat 

durant aquest any! 

La intenció d’aquestes xarxes és que acaben funcionant de manera autònoma i 

autogestionada. 

La XARXA DE CORRESPONSALS 

ESTUDIANTILS forma part de l’Àrea 

d’associacionisme, participació i voluntariat, i 

constitueix la base de l’Àrea d’Educació del CJV, 

que es fonamenta en la defensa d’una educació 

participativa i associativa. Aquest projecte es 

pretén desenvolupar en Instituts de Secundària, amb l’objectiu de fomentar la participació i 

facilitar l’accés a l’experiència associativa entre la població més jove. 

Treball realitzat: S’han fet reunions als centres educatius arribant a més de 200 alumnes. 

En una primera reunió es va donar informació de què és el Consell de la Joventut, a més es 

van fer dinàmiques per tal d’arreplegar quins eren els interessos de cadascuna de les classes 

que van participar. En una segona reunió, i després d’estudiar i reestructurar els interessos 

dels participants, es va oferir als joves els recursos que, a partir de les seues motivacions, 

podia aportar el consell. 

Situació actual: El pròxim dia 29 de novembre hi ha previst una tercera reunió amb els 

alumnes que estiguen motivats per a prendre el paper de corresponsals estudiantils i 

començar a fer la feina que correspon, com és: informar a les seues companyes i companys 

de convocatòries, recursos, beques, ajudes, viatges, recursos europeus, carnets juvenils i 

activitats juvenils, organitzades pel CJV, Regidoria de Joventut, etc. i es dediquen 

voluntàriament com a referents mediadors entre el CJV i la resta de l’alumnat dels centres 

educatius mitjançant una informació horitzontal i pròxima. 



                         
 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓ 2016 | Consell de la Joventut de València. 25 

 

 

La XARXA D’ENTITATS REFUGI parteix de la 

premissa que l’associacionisme té una besant 

vocacional de cara al servei públic. Per això, 

aquesta xarxa pretén ser una eina facilitadora del 

procés d’integració de les persones refugiades a 

la ciutat de València. A més, des de la xarxa es 

vol anar un pas més enllà implicant-se en la 

millora de la qualitat de vida de les persones refugiades als campaments. Per aquest motiu es 

pretén crear un portal digital per a la coordinació d’ajuda a refugiats del conflicte sirià. 

Treball realitzat: El passat 8 de novembre es va fer una primera reunió, a la que van 

acudir 18 persones (tant individuals com part d’associacions del CJV i externes). 

Es va presentar una proposta d’actuació entre la qual es trobava fer un mapeig d’entitats que 

puguen estar interessades en aquest tema i posar-se en contacte amb elles per tal que 

pogueren assistir a una pròxima reunió i realitzar una proposta de treball conjunta. Per 

aquesta finalitat es va crear un Drive per la nostra banda. 

Situació actual: La Xarxa està convocada de nou per al pròxim dia 1 de desembre. 

 

La XARXA DE DONES JOVES és un grup de 

treball desenvolupat pel Consell de la Joventut 

de València, amb l’ambició de què les dones 

joves siguen les que marquem el full de ruta del 

consell en matèria d’igualat de gènere. La Xarxa 

pretén ser un espai format per xiques joves feministes, que treballem per a aconseguir la 

igualtat real d’oportunitats. 

Treball realitzat: Es va convocar la primera reunió per al 21 de novembre a la que van 

assistir 4 entitats, dos del CJV i dos de fora 

Es proposa que la Xarxa vaja al 25-N en entitat pròpia per començar a crear una sensació 

d’unitat i s’aprova, comencem un nou camí.  
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La XARXA DE TREBALL INTERCULTURAL és un espai de trobada entre diferents 

associacions internacionals i nacionals.  

Fomentem la participació des d’una 

perspectiva intercultural, bé per les 

temàtiques de les seues accions o bé pels 

joves als quals dirigeixen les seues accions, a 

la ciutat de València. La Xarxa Jove de treball 

intercultural forma part de l’Àrea 

internacional i de l’àrea de participació, associacionisme i voluntariat del CJV. 

Situació actual: En procés de convocatòria. 

 

C. ORGÀNIQUES 

(Objectiu 1 i 3) 

 

Canvi de seu 

Recollia el nostre conveni amb l’Ajuntament de València 

que durant aquest exercici es condicionés l’espai de la 

primera planta de l’edifici de la Regidoria de Joventut, al 

carrer Campoamor, 91, perquè ens poguérem traslladar 

allí i fer ús de les instal·lacions, i així es va produir el 

passat 9 de setembre. 

Van aprofitar la Inauguració de la nova seu per presentar 

també la nova web i la nova imatge corporativa, 

inaugurant un espai obert per a les entitats i per als joves. 

Durant la jornada d’inauguració i portes obertes, a més 

de les intervencions de les autoritats convidades  i visitar 

la nova seu,  oferírem una picaeta a les persones assistents i comptàrem amb dues 

exposicions cedides per la Universitat de València  i un concert del cantautor valencià Sergio 

Cifuentes  “CIFU”. 
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A més a més, hem inaugurat el nou Espai de Coworking 
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I hem canviat la nostra  imatge corporativa 

  

 

 

 

 

 

A continuació us deixem un resum calendaritzat del què ha sigut aquest any,  

Gràcies per compartir-ho!  



 ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

ORGÀNICA 

Gestió Interna 

Assembl
ea 
 

Procés de selecció. Incorporació   Inauguració Seu   Assemblea 

INSTITUCIONAL Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda 

IGUALTAT i LGTBI  Tallers: 
- - Violència masclista 2.0 

- Noves masculinitats 
- Perspectiva de gènere a 

les associacions 

   Campanya 
Bisibilitat 

 Campanya 25N  

EMANCIPACIÓ  Campanya 1M 
 

Taller ocupació      Taller D’Ocupació  

SALUT   Oci alternatiu: 
Street workout 

Oci 
alternatiu: 
Capoeira 

    Campanya 
VIH 

ASOCIACIONISME I 

PARTICPACIÓ 

   Presentació 
Espai 
Transforma 

 Campanya 
Joventut 

Taller 
Justificacions 

Fira 
Associacions 

  

EDUCACIÓN 

FORMAL Y NO 

FORMAL 

         

INTERNACIONAL      Taller Erasmus+ 
KA3 I KA1 

Trobada 
d´entitats 

  

CULTURA I 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

         

COMUNICACIÓ  Modificació web    Campanya 
Superjoves 

 Entrevistes 
Radio Nou 

  

Guia associacionisme i igualtat 

Guía laboral 

Us de xarxes socials 

Guia orientació educativa 

Curs mitjà de valencià 

 

orientació educativa 

Dinamització sala de exposicions 

 

orientació educativa 

Dinamització Xarxes corresponsals estudiantils 

Gestió d’espais i coworking 

Dinamització Xarxes Dones 

Dinamització Xarxes Refugi 

Creació Guía Habitatge 

Guia associacionisme 



 


