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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Consell de la Joventut de València (CJV), és el màxim òrgan de representació de les 

organitzacions juvenils de la Ciutat de València. És un organisme de caràcter públic que té el seu 

origen en l’acord de les associacions juvenils interessades en crear un marc d’actuació que 

permeta actuar com interlocutors vàlids front els poders públics de la ciutat.  

 

Són finalitats del CJV impulsar i assegurar la participació dels i les joves en la vida política, social 

i cultural de la Ciutat de València, fomentar l’associacionisme juvenil, promocionar el 

coneixement de la nostra cultura, història i llengua, així com difondre els valors de la llibertat, la 

solidaritat, la pau i la defensa dels drets humans. 

 

Així mateix, l’actual Comissió Permanent proposa aquest Pla de Treball per a l´any 2017 donant 

continuïtat al treball que s’inicià en abril de 2016 al recollir les accions que no es varen poder 

dur a terme, i a més, plantejant-ne noves activitats que van en la línia d’aquelles que han sigut 

valorades molt positivament entre les persones que hi han participat al llarg de l’any 2016.  El 

Pla de Treball segueix distribuït per àrees o blocs temàtics, tenint cada àrea una o més persones 

responsables de coordinar-la, però com sempre ha defensat aquesta Comissió Permanent, cal 

remarcar que aquest és el resultat final de la tasca duta a terme conjuntament per tot l’equip 

del CJV.   

 

En els huit mesos de treball que portem l’actual equip de treball, volem fer saber a l’assemblea, 

que són moltes les qüestions en les quals el Consell de la Joventut ha deixat de ser irrellevant i 

la implicació i el reconeixement de l’Ajuntament de València amb el CJV ha augmentat 

considerablement, qüestió que es valora molt positivament i dóna marge a seguir tractant de 

donar resposta a les finalitats del consell i als interessos i necessitats de la joventut de la Ciutat 

de València. Malgrat aquesta qüestió, hem de dir que no sempre s’obtenen els resultats esperats 

i seguirem exercint d’interlocutors front a l’administració municipal, visibilitzant i denunciant les 

problemàtiques de la joventut, i prestant serveis sense solapar-nos amb altres entitats publiques 

o associacions.  

 

En definitiva, aquesta Comissió Permanent ha treballat i treballarà perquè el Consell de la 

joventut de València siga i continue sent una plataforma de coordinació, representació i 

promoció d’iniciatives que asseguren el dret a la formació i a la participació de les i els joves en 

l’àmbit municipal en aquelles decisions i mesures que ens afecten. Volem manifestar que aquest 
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és un projecte dinàmic, plural i comú que aglutina tot el moviment associatiu de la ciutat de 

València i on tothom pot i ha de trobar el seu lloc, i on volem integrar a la joventut no 

associada o vinculada a l´associacionisme no formal. Encoratgem i animen a la joventut de la 

ciutat a implicar-se activament, a proposar i a fer les crítiques que considere adients, a consultar 

i preguntar tot allò que dubte. En definitiva, a participar d’aquest projecte per tal d’aconseguir 

trobar juntes i junts l’espai protagonista que ens mereixem a la societat. 

 

 Objectius 

Els objectius proposats per la comissió permanent per a desenvolupar al llarg del 2017 són: 

 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.  

 Participar i recolzar els projectes de participació que s’estan produint a la ciutat de València, 

fent d’altaveu de la joventut i donant a conèixer les seues necessitats.   

 

Els objectius es vertebraran en les següents àrees: 

 Relacions institucionals  Educació formal i no formal.  

 Gestió interna  Educació i promoció per a la salut. 

 Igualtat i LGTBI.  Cultura i política lingüística. 

 Emancipació.  Internacional. 

 Participació, voluntariat i 

associacionisme 

 Comunicació. 
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Gran part de l'activitat quotidiana del Consell de la Joventut de València es deu fonamentar en 

una gestió interna eficaç i coordinada. Cadascun dels objectius que ens hem plantejat en el 

present pla de treball ha de basar-se en un CJV ben estructurat, capaç de coordinar i 

cohesionar a l'entramat associatiu de la ciutat i d'arribar al conjunt de la joventut. 

El CJV deu ser un model de democràcia participativa tant internament com externa, i orientar 

la seua activitat a enfortir a les entitats membre, donar-li un major protagonisme al teixit 

associatiu i visibilitat a les associacions en les seues reivindicacions, així com posar al seu abast 

els recursos necessaris per a desenvolupar les seus activitats. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Establir dinàmiques de funcionament eficaces per a millorar el consell de la joventut com a 

òrgan interlocutor i com a prestador de serveis. 

 Modificar els estatuts del consell per a adaptar-los a nova realitat associativa i establir un 

reglament de funcionament intern. 

 Incrementar l'equip tècnic per a donar un millor servei a la joventut i ampliar l'horari 

d'atenció. 

 Participar activament en els projectes de participació que s’estan produint a la ciutat de 

València. 

 

Les accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Foment d’espais de treball per a la joventut i gestió del coworking. 

Seguirem coordinant-nos de forma efectiva amb la Regidoria de Joventut per a facilitar l’ús dels 

espais de l’edifici situat al C/Campoamor, 91, fent més accessibles els recursos de la regidoria 

per a les entitats membre i per a la joventut en general. Volem que la seu del consell i les 

activitats que plantegem continuen servint per a la creació i promoció d’espais de socialització i 

comunicació útil per les entitats del CJV, així com un espai de referència juvenil on es puguen 

establir  nexes de treball i col·laboració en matèria de joventut. L’acord d’ús de materials i 

espais que es va aprovar en la darrera assemblea, ha servit per a regular l’espai de coworking, 

compartit amb totes les associacions que ho necessiten, facilitant que qualsevol entitat, 

col·lectiu juvenil, o joves en general, puguen accedir tant als llocs, com a les sales de reunions. 

 

2. AREA DE GESTIÓ INTERNA 
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 Reunions obertes de la comissió permanent. 

Tot i que la responsabilitat política i les decisions recauen en la Comissió Permanent como a 

equip elegit per a dirigir el CJV, volem que la prèvia a la presa de decisions s´implique quanta 

més gent millor, per això volem obrir la Comissió Permanent a tots els i les joves d´entitats 

membre que vulguen participar en elles sempre que les temàtiques a tractar puguen ser 

objecte de debat.  

 

 Revisió dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern. 

Els estatuts del CJV són de 2003. Tant la realitat del Consell com del teixit associatiu ha canviat 

prou i és necessari fer una revisió en profunditat consensuada amb totes les entitats membre 

mitjançant la constitució d’un Grup de Treball estable.  

 

 Xarxa de Recursos Compartits (humans/materials) 

Continuar, com s´ha fet fins ara, prestant el recursos dels que disposa el CJV, mitjançant el 

formulari de reserva de la pàgina web http://www.valenciajove.com/espais/.  

 

 

3. AREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

Con diuen els nostres estatuts i la llei de joventut, el CJV és l’interlocutor vàlid de la joventut 

front a l´administració pública local. Mantenir esta interlocució activa passa per tindre relacions 

cordials i properes amb les entitats membre del consell. 

D´altra banda, el CJV forma part de tot un entramat associatiu que es fonamenta en mantenir 

relacions de proximitat amb diferents plataformes com ara el CJCV, on volem tindre una 

presència destacada. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Millorar les relacions institucionals internes i externes del CJV 

 Participar en les comissions de seguiment del Pla Jove Municipal i fer partícipes d’aquest 

procés a les entitats del CJV. 

 Traslladar les demandes de les entitats a la Regidoria. 

 Continuar a les comissions de valoració de la subvenció per associacions juvenils de 

l’Ajuntament de València. 

 Analitzar i conèixer les polítiques municipals. 

http://www.valenciajove.com/espais/
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 Promocionar i donar a conèixer el Consell de la Joventut de València. 

 Participar activament del CJCV i establir relacions de col·laboració amb altres Consells 

Locals.  

 

Les accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Relació amb les entitats del CJV 

Intensificar les relacions del CJV amb les seues entitats, de manera més directa, personalitzada i 

local. Relació amb altres Consells de la Joventut locals i potenciació  de les relacions del CJV 

amb el CJCV. 

 

 Organitzacions Juvenils Informals 

Recerca d’associacions juvenils informals de la ciutat de València, per presentar-los el CJV, 

conèixer i tindre en compte la seua opinió respecte del mateix, els motius pels quals són 

informals i animar-les a participar conjuntament. 

 

 Organitzacions Juvenils No membres 

Recerca d’associacions juvenils de la ciutat de València que no estiguen dins del CJV, per 

presentar-los el CJV, conèixer i tindre en compte la seua opinió respecte del mateix, els 

motius pels quals no estan dins i animar-les a participar-hi. 

 

 Pla Jove Municipal 

Des del CJV continuarem a la Comissió de seguiment del Pla Jove municipal i continuarem 

aportant mesures per a millorar-lo. 

 

 Subvenció per Associacions Juvenils de la ciutat de València 

Participarem en la comissió de valoració i proposarem propostes per a millorar la 

convocatòria i procurarem traslladar les demandes de les entitats.  

 

 Trobada Consell de la Joventut de Barcelona  

El Consell de la Joventut de València i el Consell de la Joventut de Barcelona ens trobem 

agermanats, volem fer efectiu aquest agermanament en una trobada per a intercanviar bones 

pràctiques.  
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4. AREA D´ IGUALTAT I LGTBI. 

 

L’àrea d´igualtat deu servir com a espai de reivindicació, proposta i formació en aquesta 

matèria per al conjunt de la joventut de la ciutat i per al teixit associatiu. Les diferències de 

gènere, la violència masclista o  les discriminacions per orientació o identitat sexual encara són 

una realitat, també a la ciutat de València, i des de l´associacionisme juvenil hem de treballar 

per a formar i sensibilitzar en aquests àmbits. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Incorporar la transversalitat de gènere en totes les activitats i campanyes que realitze el 

Consell de la Joventut  

 Conèixer la situació real de les dones joves, atenent a tots els àmbits, a través de l'anàlisi de 

la realitat social juvenil, comptant amb la variable en totes i cadascuna de les decisions, 

polítiques, documents i accions o activitats que es desenvolupen. 

 Promoure el debat intern en temes de feminisme, anàlisi de gènere i participació de les 

dones joves,  

 Utilitzar llenguatge no sexista en tots els documents i publicacions del Consell de la 

Joventut  

 Proporcionar un espai de referència, tant de denúncia com de reivindicació, sobretot allò 

que influeix en les dones joves.  

 Formar en matèria de igualtat i aspectes relacionats a la joventut de la ciutat i a l'entramat 

associatiu. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Jornades feministes.  

Aquestes jornades volen ser una senya d’identitat del consell i persegueixen aportar 

claredat al voltant del feminisme i la lluita per la igualtat. 

Les temàtiques dels tres taller seran les següents: 

1.- Feminisme i coeducació.  

2.- Amor romàntic.  

3.- Estratègies per a una pràctica feminista als nostres espais d’organització II. 

Formació en prevenció i gestió d’agressions sexistes.  
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Farem una campanya de difusió de les jornades feministes prèvia en xarxes socials i 

associatives, tenint en compte el teixit associatiu del qual formem part, així com els 

centres de joventut municipals.  

 

 Campanyes de sensibilització 25N. 

Com hem dit abans, aquesta àrea deu servir com a altaveu de les discriminacions principalment 

de gènere, i per al 25-N, dia contra la violència de gènere, farem una campanya de denúncia.  

 

 Xarrada LGTBI. 

Un altra de les demandes explicites de la Xarxa de Corresponsals Estudiantils ha sigut una 

xarrada al voltant dels drets de les persones LGTBI, des del CJV, assumim aquesta demanda 

donat que el consell té una trajectòria important en accions destinades a reconèixer de forma 

efectiva drets que es pressuposen assolits.   

 

 Videofòrum TRANS. 

Normalment en el mes d´octubre es duen a terme moltes activitats vinculades amb la 

visibilització trans i la defensa dels drets de les persones transsexuals. El CJV col·laborarà duent 

a terme un videofòrum sobre la temàtica. 

 

 

5. AREA D´EMANCIPACIÓ. 

 

La joventut pateix de manera més intensa la precarietat i les condicions laborals que aquesta 

porta aparellada resumides en una major desocupació, rotació en els llocs de treball, l'ocupació 

fraudulenta de la contractació laboral o presència de la joventut en 

l'economia submergida. 

Des de  l’àrea d’emancipació, s’han marcat una sèrie d´objectius principals al voltant d’una sèrie 

de temàtiques que es consideren imprescindibles dins d’aquesta àrea i que responen a les 

finalitats del mateix Consell de la Joventut de València vinculats a la formació, reivindicació i 

proposta de mesures per a millorar la situació sociolaboral de la gent jove. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Seguir la situació sociolaboral de la joventut en València ciutat. 

 Sensibilitzar en matèria de drets laborals. 
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 Formar en coneixements bàsics per a la incorporació al mercat de treball. 

 Visibilitzar las problemàtiques que en afecten als joves en relació amb el mercat de treball i 

l’habitatge. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Campanya Primer de maig 

En el dia internacional del treball durem a terme un campanya de sensibilització en relació a 

aquelles problemàtiques que afecten directament a la joventut, com pot ser la temporalitat, la 

sobrequalificació, la subocupació, i en general la precarització laboral que patim.  

 

 Tallers d’ocupació i orientació laboral.  

Seguirem ajudant a la joventut en la recerca de feina amb la difusió de la Guia Laboral editada 

l’any passat, així com oferint tallers d’ocupació junt amb l’oficina Impulsa Jove. També 

seguirem oferint orientació laboral “primària” en aquelles qüestions més dificultoses, donat 

que en moltes ocasions la joventut es troba perduda quan ha de començar a buscar un treball, 

ja siga per a incorporar-se definitivament al mercat de treball, o bé per a trobar una feina i 

compatibilitzar-la amb altres activitats.  

 

 Taller d’innovació tecnològica.  

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies, la societat evoluciona, s'adapta i es creen 

nous sectors productius on les persones més joves tenen un protagonisme determinant. Els 

moviments d’autoproducció tipus “MAKER” o “DIY” estan transformant el teixit productiu 

valencià. Des del CJV, volem donar formació al voltant d’aquests moviments mitjançant un 

taller d’innovació tecnològica. 

  

 

6. AREA D´EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL 

 

L'àrea d'educació formal i no formal té com a objectiu fonamental conscienciar a la joventut de 

la importància d´un sistema educatiu igualitari, públic i de qualitat, on la’educació no formal no 

pot deixar d´estar present i que incorpore els processos participatius dins del mateix sistema.  

A més volem fomentar l´associacionisme estudiantil i apropar els recursos i la informació 

sobre el sistema educatiu al jovent valencià. 
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Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Oferir espais a les associacions espais en els quals desenvolupar el seu discurs al voltant de 

diferents temàtiques incloses dins de l’educació formal. 

 Generar recursos d’orientació educativa per a la joventut de la ciutat. 

 Reivindicar i conscienciar a la joventut en determinades qüestions que envolten a l’educació 

secundària i universitària. 

 Promocionar el respecte i la convivència entre els i les estudiants. 

 Donar un major protagonisme a les entitats en les reivindicacions de temes educatius. 

 Potenciar els mètodes de la educació no formal com a eines fonamentals per al 

desenvolupament personal. 

 Promoure l’ús de metodologies de la educació no formal en tota l´activitat del CJV i les 

seues entitats per a propiciar una participació real. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Cicle de debats. 

El CJV sempre s´ha caracteritzat per ser un espai propici per a generar debats i reflexions al 

voltat de qualsevol tema que ens puga afectar com a joves. A més la nostra realitat associativa 

es caracteritza per tindre una quantitat important d´entitats estudiantils. Tenim que treballar 

per a fomentar espais de trobada entre aquestes entitats. Proposem la figura del cicle de 

debats com a espai de reflexió dels diferents temes d’actualitat que es produiran enguany en 

l’àmbit de l’educació formal com la no formal   

 

 Taller de tècniques d´estudi. 

Els i les estudiants més joves, a mesura que van creixent en el sistema educatiu formal, deuen 

adaptar la forma d´estudiar per a fer més efectiu el temps de dedicació i poder conciliar amb la 

seua vida personal. En el CJV volem ajudar als i les estudiants duent a terme tallers de 

tècniques d´estudi. 

 

 Taller de prevenció de l’assetjament i el ciberbullying. 

Al CJV som conscients que cada vegada és més necessari parlar al voltant de la violència com a 

concepte per a poder entendre què ocorre quan apareix en espais on es produeixen relacions 

i interaccions socials com són l’escola, la teua pròpia entitat o les xarxes socials. Amb aquest 

taller volem prevenir l’extensió d’aquesta problemàtica entre les persones més joves. 
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 Protocol d’actuació en cas d’assetjament a l’aula i/o entitat.  

Com a resultat del taller de prevenció de l’assetjament volem editar un protocol d’actuació 

per a aules i/o entitats amb l’objectiu d’estendre la prevenció de l’assetjament de forma estable 

i permanent.  

 

 Taller de mediació.  

L’associacionisme i la participació juvenil són àmbits plurals i diversos on les diferències poden 

portar a l’aparició de conflictes. En el Consell de la Joventut defensem la resolució de 

conflictes com a oportunitat per al creixement i la superació. Per això considerem necessària 

una formació bàsica en mediació de conflictes.   

 

 

7. AREA DE PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME. 

 

La promoció de l’associacionisme és un dels principals objectius del CJV, tal i com es reflecteix 

als nostres estatuts, i els projectes dedicats a aquest fi són els més identificadors del Consell. 

Des del CJV creiem que formar en participació i fomentar l’ associacionisme juvenil és un pilar 

bàsic per construir una societat democràtica on els i les  joves siguen protagonistes i agents 

actius del canvi social que necessitem per a conviure en una societat igualitària, solidària i 

democràtica.  

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Informar i assessorar en matèria associativa a joves de la ciutat de València que vulguen 

participar activament, així com a les entitats membre del CJV.  

 Donar suport tècnic i logístic a les entitats membres del CJV.  

 Acostar als i les joves el món associatiu de la seua ciutat.  

 Promocionar l’associacionisme juvenil a la nostra ciutat. 

 Foment de la participació juvenil en la vida política i social.  

 Crear espais de formació, reflexió i trobada entre les entitats membres del CJV mitjançant la  

convivència i l'aprenentatge comú.  

 Donar a conèixer les entitats del CJV i el seu treball. 

 Augmentar el nombre d´entitats membre actives en el CJV 
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Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Fira d’Associacions Juvenils de la ciutat de València 

La Fira d’Associacions Juvenils ha tingut durant els anys que l’hem realitzat, l’objectiu 

fonamental d’acostar als i les joves valencians el món associatiu que es desenvolupa a la seua 

ciutat i crear un esperit participatiu i reivindicatiu al voltant de totes aquelles qüestions que els 

preocupen.  

El Consell de la Joventut de València va apostar des del començament per consolidar la Fira 

d'Associacions Juvenils com una activitat fonamental de promoció de l’associacionisme juvenil a 

la nostra ciutat i de reforçament del teixit associatiu juvenil, de manera que ha esdevingut un 

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

L’activitat més important que desenvoluparem durant la fira serà l’exposició d’estants de les 

associacions juvenils que formen part del CJV.  Amb açò, pretenem donar a conèixer el treball 

que realitzen les associacions juvenils, incentivant als i les joves no associats a participar en el 

moviment social de la ciutat.   

 

 Trobada informal d’Entitats del CJV  

Amb l’ objectiu de reforçar la relació entre la permanent del CJV i les entitats, així com la 

relació entre les diferents entitats membre, sorgeix aquesta iniciativa: realitzar una trobada 

entre entitats per a conviure en una jornada d’esplai a través d’ un aprenentatge comú i bones 

formes de convivència.  

 

 Promoció de les activitats de les associacions juvenils 

Per al CJV ha sigut sempre un objectiu donar a conèixer les entitats membres i el seu treball a 

la resta de la ciutadania, així com promoure que la joventut de la ciutat s’associe.  

En aquesta línia, continuem amb el Punt d’informació de les Entitats CJV amb les campanyes i 

activitats de les nostres entitats, així com uns tríptics elaborats pel CJV,  on informarem sobre 

els objectius de cada entitat i les seues activitats més destacades. És important que les entitats 

envien al CJV informació actualitzada de les seus activitats i/o campanyes per a comptar amb un 

punt d’informació actualitzat i atractiu.  A més, hem actualitzat el sistema de difusió de les 

activitats de les entitats membre mitjançant les Xarxes Socials del CJV, compartim els 

esdeveniments de les entitats membre que ho sol·liciten des del perfil del consell.   
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 Assessorament en matèria d’associacionisme 

Una de les activitats més importants que realitzarem és  la d’assessorar als joves que volen 

constituir un associació, facilitant-los la documentació necessària, resolvent dubtes, informant 

de les institucions a les que s’han de  dirigir, etc.  

Així mateix, informarem i assessorarem a les associacions ja constituïdes, i especialment, a les 

associacions del CJV, sobre les subvencions que poden demanar en funció de les activitats que 

vulguen realitzar i de com i quan s’han de sol·licitar i justificar. 

 

 Taller de redacció de projectes i  justificació de subvencions. 

En moltes ocasions, les associacions juvenils de la ciutat es troben amb dificultats per a 

redactar projectes i posteriorment justificar-los. Des del CJV, a més d´informar de a 

quines administracions o institucions es poden presentar projectes de joventut, 

donarem pautes per a la redacció de projectes i la seua posterior justificació. 

 

 Guia d´associacionisme. 

Sense dubte una de les major consultes que reben en el CJV és sobre els tràmit per a formar 

una associació juvenil. Farem una guia que aglutine tota la informació i al mateix temps 

aprofitarem per a donar difusió de les entitats membre del CJV. 

 

 Guia de recursos de joventut 

La joventut de la ciutat no coneix molts dels recursos que tenen al seu abast, i en ocasions, 

accedir a informació sobre aquests és costós  en quant a temps. La guia de recursos té com a 

objectiu aglutinar tots els recursos que s'ofereixen des d'associacions juvenils així com des de 

l'administració pública destinada a joves. 

La guia consistirà tant en un fullet informatiu amb adreces i recursos web, com un apartat en la 

nostra pàgina web on es podrà accedir a recursos en funció de temàtiques, així com a 

associacions que treballen en els diferents àmbits de la vida de la joventut: formació, ocupació, 

salut sexual, oci i temps lliure…la finalitat de generar dinàmiques col•laboratives i de treball 

conjunt. 
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8. AREA D´EDUCACIO I PROMOCIÓ PER A LA SALUT. 

 

La promoció i l'educació en temes relacionats amb la salut és una prioritat per a aquesta 

comissió permanent. Generalment aquest àmbit de treball ha passat a un segon pla en gran 

part de l'associacionisme juvenil i del consell de la joventut. 

Per a nosaltres és imprescindible conscienciar al col·lectiu juvenil de certes qüestions 

vinculades a la salut, com poden ser la prevenció d'addiccions, el consum responsable, la 

prevenció de malalties de transmissió sexual, etc.  

 

Els objectius específics i les activitats que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Elaborar campanyes de sensibilització vinculades a la prevenció d'addiccions i pel consum 

responsable. 

 Formar en salut sexual. 

 Generar recursos didàctics per a una vida saludable. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Taller d’educació afectiva i sexual.  

Dirigit principalment a alumnat d’ESO, des del CJV volem proporcionar eines teòric-pràctiques 

per a conscienciar de la importància de l'educació afectiu-sexual com a instrument de 

prevenció de relacions desiguals, ETS, mètodes anticonceptius, etc.  

 

 Elaboració de campanyes de sensibilització.  

Vinculades als principals dies internacionals de temes relacionats amb la salut, traurem 

campanyes amb perspectiva juvenil, per exemple: dia internacional de la salut, dia internacional 

de lluita contra el VIH.  

 

 Tallers d’oci alternatiu esportiu. 

Aquests tallers van dirigits a la joventut en general, però en particular, a aquelles persones més 

joves d’entre 14 i 20 anys, una franja d’edat que es troba més allunyada de la participació en 

l’associacionisme juvenil. Per aquest motiu, aquesta acció pretén atraure al món dels consell de 

la joventut a entitats que en general no es trobaven en l’associacionisme tradicional. Entre els 

tallers que tenim previst realitzar proposem el Parkour i la Calistenia com a modalitats d’esport 

alternatiu.  
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9. CULTURA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 

 

És finalitat del Consell de la Joventut de València promoure el coneixement de la nostra cultura, 

història i llengua. És per això, que les activitats previstes per l’àrea de cultura i política 

lingüística giren al voltant de dos eixos bàsics: el foment de l'activitat cultural i la normalització 

lingüística. En primer lloc, considerem que l'accés a la cultura ha de ser universal ja que 

representa un element clau per a l'assoliment i la consolidació d'una societat formada i crítica, 

de persones compromeses i implicades.  

D'altra banda, pensem que la nostra llengua és un dels elements primordials per tal de 

cohesionar la societat valenciana. És per tot açò que impulsarem i potenciarem la creativitat 

dels i les joves de la nostra ciutat, que realitzarem activitats específiques per a la promoció 

cultural i per a l’ús i foment del valencià i la cultura valenciana. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Fomentar i usar el valencià.  

 Promocionar la llengua a través de tots els actes comunicatius del CJV. 

 Promocionar la lectura i la literatura. 

 Realitzar activitats de foment de la cultura valenciana i en valencià. 

 Dinamitzar la participació en activitats i projectes del CJV. 

 Promocionar l'activitat cultural dels i les joves de la Ciutat de València 

 Fomentar l'associacionisme juvenil i la seua formació. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Comunicació en valencià 

Farem ús de la nostra llengua en totes les activitats, publicacions i espais de comunicació. Ens 

comunicarem en valencià a: 

 La pàgina web. 

 Les xarxes socials (facebook, twitter, instagram). 

 La documentació del CJV (comunicats premsa, memòries, etc). 

 Les campanyes que es realitzen (cartells, tríptics, etc.). 

 Els anuncis (premsa, Bussi, etc). 

 El material d'oficina que s'edita (sobres, paper targetes, carpetes, etc.). 
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 Circuit de Música en Valencià 

El Circuit de Música en Valncià ha estat un projecte que ha anat creixent any darrere any, amb la 

intenció de consolidar-lo com un referent cultural i musical en la nostra ciutat. Aquesta activitat 

intenta ajudar als grups musicals que volen actuar i no troben els canals oportuns perquè són 

molt limitats o bé ja estan ocupats, però a més a més, vol contribuir també a promoure la 

llengua i la cultura.  No obstant, és una de les activitats més dificultosa d’organitzar per la 

quantitat de recursos requerida i l’època de l’any on sol organitzar-se (desembre), d’aquesta 

manera, estem treballant en replantejar el format del circuit.  

 

 Cursos de Valencià. 

Tot i que no és una actuació pròpia del CJV, una gran preocupació de la joventut valenciana és 

obtindré el títol del mitjà i/o el superior. Tenim previst per a aquest any 2017 traure cursos de 

valencià intensius per a preparar les proves de la JQCV. 

 

 Dinamització sala d´exposicions 

En la nova seu del CJV al carrer Campoamor, 91hi ha una sala d’exposicions que volem ajudar a 

dinamitzar junt a la regidoria de joventut, per aquest motiu, volem fomentar que les 

exposicions d’aquesta sala, siguen una mostra del talent juvenil que hi ha a la ciutat, i que pareix 

que esta ressorgint amb força com a expressió cultural del jovent valencià.  

 

 

10. COMUNICACIÓ. 

 

Aquesta àrea té com a objectius fonamentals modernitzar la imatge del CJV i  millorar i 

renovar les eines comunicatives, així com la comunicació interna i externa elaborant estratègies 

de comunicació a curt, mitjà i llarg termini. 

L'àrea de comunicació té com a principals finalitats projectar la imatge i la veu del CJV  com a 

portaveu de la gent jove i de les associacions juvenils de la nostra ciutat, millorar la difusió i 

promoció del CJV i del seus actes, projectes i campanyes i la de garantir els canals i mitjans 

d’informació interna i externa. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 

 Millorar i unificar la imatge corporativa del CJV. 



PLA DE TREBALL 2017 | Consell de la Joventut de València. 18 

 

 Modernitzar la pàgina web per a que esdevinga un punt d´informació en qüestions de 

joventut. 

 Potenciar l’ús de les xarxes socials més utilitzades per la gent jove tenint en compte la 

heterogeneïtat de la joventut de la ciutat. 

 Millorar la comunicació interna amb les entitats membre del CJV. 

 Incrementar la presència mediàtica del CJV. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Grup de WhatsApp 

Tenim que generar canals de comunicació que ajuden a tindre la informació el més ràpid 

possible, que puguen a la mateixa vegada generar reaccions immediates. L’objectiu es fer difusió 

entre les entitats membre de les accions, campanyes i activitats que requerisquen feedback a 

través d’un grup de WhatsApp. 

 

 Newsletter. 

El pla de treball que hem dissenyat és molt ambiciós i aglutina una gran quantitat d´activitats i 

uns objectius que ens connecten a moltes xarxes de recursos per a joves. L’opció d’elaborar 

una Newsletter que aglutine tota la informació que puguem aportar, servirà per economitzar 

els correus electrònics i en un sol mail incloure informació variada i concreta. 

 

 Pàgina Web 

La modernització de la pàgina web està relacionada amb el canvi de la imatge corporativa i amb 

la quantitat de recursos que volem oferir a la joventut de la ciutat. Estem treballant en 

actualitzar el seu funcionament, tot i que ja es pot accedir a molta informació del CJV, així com 

accedir al formulari per el qual gestionem el recursos compartits.  

 

 Notes de Premsa i presencia mediàtica. 

Volem en aquesta àrea tindre un contacte molt fluid amb els distints mitjans de comunicació 

locals de ràdio, televisió i premsa escrita, per a millorar les relacions i poder tindre un major 

calat i suport a l’hora d’enviar notes de premsa.  
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 Xarxes Socials 

Durant els últims anys, som conscients de la importància del canal de comunicació que suposen 

les xarxes socials, per la qual cosa volem aprofitar l’oportunitat, per donar a conèixer, difondre i 

mostrar les activitats que des de Consell de la Joventut de València es duen a terme. 

Les xarxes socials s'han convertit en una forma original, eficient, dinàmica i gratuïta de 

comunicar-nos amb la societat en temps real. Pel que aprofitant aquest avantatge convocarem 

prèviament sempre a la realització d'una activitat o acte a través d'aquestes xarxes. A més, la 

difusió de les activitats de les entitats membres que ho sol· liciten, la fem a través de les Xarxes 

Socials del CJV.  (Facebook, twitter i instagram) 

 

 

11. INTERNACIONAL. 

 

La realitat de les entitats membre del CJV es molt heterogènia. Per una banda ens trobem amb  

noves entitats que han entrat a formar part del consell recentment i que es dediquen a fer 

projectes europeus.  Per altra, comptem amb entitats estudiantils internacionals que ja formen 

part del CJV i que fan una demanda explícita en quan al tractament i assessorament de 

temàtiques internacionals.  A més, seguint la línia marcada pel pla de treball del  2016 comptem 

amb la xarxa de corresponsals estudiantils, la qual es mostra molt interessada en la participació 

de projectes europeus. Són aquests motius els que ens acompanyen a generar espais de 

col·laboració amb associacions juvenils de la resta d’Europa aprofitat els recursos que la Unió 

Europea ens brinda. 

 

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són: 

 Generar xarxes de treball amb associacions juvenils i consells de la joventut de la resta 

d’Europa. 

 Executar els projectes aprovats en 2016 del programa ERASMUS + 

  Continuar presentant projectes en les pròximes convocatòries d´ERASMUS + 

 Formar a les entitats en la presentació de projectes juvenils internacionals. 

 

Les activitats i  accions que durem a terme en aquesta àrea seran: 

 

 Tallers projectes Erasmus +. 

Davant les diferents convocatòries que oferta la Unió Europea anem a organitzar diferents 

tallers amb dos objectius principals:  
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1. Dotar a  les nostres entitats de recursos i ferramentes per a que coneguin i aprofiten 

els recursos que el programa Erasmus + posa a la seua disposició. (Setembre) 

2. Assessorar en la redacció de projectes europeus de cara a les convocatòries vinents. 

(Setembre) 

 

 Redacció de projectes. 

Anem a seguir presentant-nos a les pròximes convocatòries d´ERASMUS+ per a donar 

continuïtat al camí que hem iniciat de cara a Europa, establint les xarxes de col·laboració 

realitzades i continuant amb la recerca de noves fonts de finançament d´activitats. 

 

 Youth Exchange Refugee Crisis 

Conseqüència de l’estratègia de l’àrea internacional i de la situació actual que vivim, ens 

aprovaren en la darrera convocatòria el Intercanvi juvenil “Youth Crisis”. Durant 9 dies 35 

joves de 6 països diferents ens reunirem per a tractar diferents aspectes al voltant de la crisi 

de les persones refugiades. 

El moviment migratori de les persones al voltant del planeta és un fet característic de la pròpia 

humanitat. Les fronteres i restriccions realitzades pels països han servit per a regular aquest 

moviment migratori produït per diferents causes. En els últims anys s'estan patint unes 

catàstrofes a nivells mundials que han propiciat que aquest flux migratori es dispare a 

conseqüència de causes alienes a les persones que s'han vist afectades. Aquest és el cas de les 

persones refugiades. 

Segons la definició que ofereix l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) una 

persona refugiada és aquella que s'ha vist forçada a abandonar el seu país per motius de 

persecució, guerra o violència.  Segons les dades proporcionades per ACNUR, en el 2015 al 

voltant d'un milió de persones refugiades van arribar a Europa. La meitat d'elles provenien de 

Síria. Des del CJV ens plantegem la necessitat de crear un projecte, que naix des de la 

preocupació com a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea.  

 

 Trainning course 

Contem a més, amb un segon projecte anomenat “Treballadors juvenils per a una Europa més 

inclusiva” A aquest segon projecte ens traslladarem a la capital Armenia, Yerevan, per a 

treballar diferents ferramentes i recursos de cara al foment d’una Europa més inclusiva. Aquest 

curs de formació està dirigit a la joventut que està implicada d’alguna manera amb polítiques i 

accions juvenils. Durant 7 dies joves de diferents països ens reunirem per a treballar aquesta 

temática. 
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 Acreditació entitat EVS 

Aquest 2017 estem preparant el projecte per acreditar-nos com entitat d’enviament, d’acollida 

i coordinadora del servei de voluntariat europeu (EVS). Aquesta acreditació ens permetrà 

enviar i rebre joves que realitzaran estàncies de voluntariat a diferents països, amb els 

avantatges que això significa per a la joventut valenciana. 
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Justificació Youth Exchange 

11 Difussió resultats 


