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1. Introducció:

Estimades entitats!

Des de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ens agradaria
explicar-vos com ha sigut el procés fins a arribar a escriure aquesta carta. Tot va
començar fa uns set mesos, quan l'anterior Comissió Permanent va començar a
convocar uns grups de treball oberts a totes les entitats del CVJ per a reflexionar sobre
quin era el paper de l’entitat i poder construir entre totes com volíem que foral en els
pròxims dos anys.

Una vegada format l'equip, començarem a reunir-nos tenint com a base tot el que
teníem, començarem a parlar de les nostres inquietuds dins del CVJ i a compartir entre
totes en quin dels perfils que havíem treballat ens agradaria exercir i així vam repartir els
càrrecs. A més, vam definir com volíem que fora la nostra proposta de línies d'actuació
per a poder presentar-vos-la a l'assemblea i amb la qual, en un futur, començaríem a
treballar conjuntament amb totes vosaltres per a presentar-vos hui aquesta proposta de
pla de treball.

Els dies anaven passant i va arribar el gran moment de presentar-nos davant vosaltres,
amb unes bases d'un projecte que volíem construir conjuntament. Per a continuar fent
d'aquest Consell, cada dia més, un espai on totes les persones de les entitats ens
sentírem part. Va ser un moment que vam viure molt intensament, sentint el suport i la
confiança per part vostra. Va ser l'espenta definitiva per a començar a posar el projecte
en marxa.

Els següents mesos començarem a conéixer el CVJ en més profunditat. Noves maneres
de treballar i d'organitzar-nos com a equip, per a poder posar en marxa el fruit de tot
aquest treball que havíem fet prèviament. Un dels nostres objectius principals era
motivar a les entitats perquè participareu activament en la vida del Consell i és per això
que vam intentar fer aquest pla de treball, juntament amb vosaltres, de manera
col·laborativa. Per això, vam decidir treballar per grups d'entitats amb perfils similars,
tenint com a base eixes línies que prèviament nosaltres havíem plantejat, en les quals,
com a equip, ens volíem centrar aquests dos anys. I d'aquesta manera, amb eixes quatre
línies estratègiques, es van desenvolupar amb diferents objectius on vam poder incloure
les necessitats de totes les entitats.

Una vegada la Borsa de Formació va recollir totes les nostres propostes i ens les va
presentar en el passat Tancament (trobada de treball i convivència entre la Comissió
Permanent i l'Equip Tècnic) treballarem sobre elles i les organitzem en les següents línies i
objectius, per a poder presentar-la en aquest Pla de Treball.
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Però la nostra idea és poder continuar treballant conjuntament per a aterrar eixes línies i
objectius en accions més concretes que poder realitzar al llarg d'aquests dos anys.

Així mateix, durant els pròxims meso, anirem fent una revisió de les diferents línies,
objectius i accions, per a comprovar que estem treballant en elles i continuar ajustant-se
a les necessitats de les entitats i, en definitiva, al mateix Consell Valencià de la Joventut.

I per tot això ens agradaria donar-vos les gràcies. Gràcies, per haver format part durant
tot el procés, no sols de la constitució de la Comissió Permanent o del Pla de Treball. Si
no també per la vostra implicació en els diferents espais de participació que generarem
des del CVJl i que, com haureu pogut comprovar, és un dels objectius fonamentals que
ens marquem com a Comissió Permanent. Així doncs, el nostre més sincer agraïment per
secundar i creure en el que el Consell està fent i per continuar reivindicant i lluitant pels
drets de les persones joves.

Una salutació

Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut
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2. Desenvolupament:

La Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut es va presentar a
l’Assemblea General Extraordinària que va tindre lloc el 12 de desembre de 2020, amb un
programa de línies generals que ha de ser desenvolupat i treballat amb les entitats
membre.

Organització del Pla de Treball

La candidatura es va presentar amb unes línies d'actuació de general amb les quals
partir per a començar un procés de participació amb les entitats per a crear
conjuntament unes línies estratègiques més definides i marcar-nos uns objectius
generals, per a continuar construint conjuntament la manera de complir amb aqueixos
objectius. Aquests objectius poden transformar-se en línies estratègiques.

1. Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat de la
joventut valenciana i per a defensar els seus drets.
2. Col·laborar amb l'Administració i els responsables polítics per al
desenvolupament de polítiques de joventut efectives i garantir el seu
compliment, així com tindre en compte la perspectiva jove en tots els àmbits.
3. Fomentar l'associacionisme i dotar-lo de recursos per a empoderar a les
persones joves i facilitar la seua participació activa en la societat.
4. Representar a la joventut valenciana en espais de participació i impulsar la
creació de nous  espais participatius.

Aquests objectius seran els eixos transversals d’intervenció i els reorganitzarem com a:

LÍNIA 1. Generar i vertebrar una xarxa d'entitats forta i a través de la qual
fomentar la participació activa i la coordinació en el Consell Valencià de la
Joventut, i promoure l'associacionisme com a eina participativa.

LÍNIA 2. Planificar i treballar amb la joventut no associada, per a acostar els
valors de l'associacionisme i la participació activa i garantir la seva inclusió en
espais de participació.

LÍNIA 3. Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat
de la joventut valenciana i per a defensar els seus drets, col·laborant amb
l'Administració en la priorització i elaboració de polítiques de joventut.

LÍNIA 4. Utilitzar la comunicació com a ferramenta d'incidència i reivindicació de
les realitats i els drets de les persones joves.
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a) Blocs de Treball:

Bloc Comunicació Política

PRESIDÈNCIA: CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA

VICEPRESID. 1: ALEXANDRE TOMÁS MARTÍNEZ
Incidència i Suport Bloc

Territorial

VICEPRESID. 2: IRENE PERIS LÓPEZ
Comunicació Suport Bloc

Participació i Coordinació Grup
ENF

Bloc Territorial i Coordinació Interna

SECRETARIA: KEVIN ROST CUADRA

Bloc Acció Social

TRESORERIA: SONIA GIL SEMPERE

Bloc Participació i Supor ENF

VOCAL: ANDREA GIGANTE MELEGO

Bloc Socioeconómica

VOCAL: SAMUEL CALATAYUD SEMPERE

Bloc Educació Integral

VOCAL: BENJAMÍ MOMPÓ PERUGA
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b) Línies estratègiques i objectius:

LÍNIA 1. Generar i vertebrar una xarxa d'entitats forta i a través de la qual fomentar la
participació activa i la coordinació en el Consell Valencià de la Joventut, i promoure
l'associacionisme com a eina participativa.

1.1. Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

1.2. Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

1.3. Empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els espais públics.

1.4. Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, entitats no membre,etc.).

1.5. Apostar per la territorialitat i la vertebració.

1.6. Incidir i treballar amb l’IVAJ per a promoure el model d’Entitat Juvenil (seccions, prestadors…).
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LÍNIA 2. Planificar i treballar amb la joventut no associada, per a acostar els valors de
l'associacionisme i la participació activa i garantir la seua inclusió en espais de participació.

2.1. Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

2.2. Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

2.3. Coinvestigar l’estat de la participació juvenil i buscar fórmules per a millorar-la.

2.4. Fomentar la participació en els processos de participació directa en les institucions.

2.5. Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.
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LÍNIA 3. Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat de la joventut
valenciana i per a defensar els seus drets, col·laborant amb l'Administració en la priorització i
elaboració de polítiques de joventut.

3.1. Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la
perspectiva jove i vetllen pel seu compliment.

3.2. Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

3.3. Concretar les propostes d'incidència política, fonamentalment en ocupació, habitatge i salut
mental.

3.4. Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal.

3.5. Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacionisme juvenil i consells de la joventut
(espais d’encontre i coneixença).

3.6. Incidir i donar suport a l'IVAJ per a la formació en participació, associacionisme i consells de la
joventut a regidories i alcaldies.

3.7. Fer incidència amb l'IVAJ perquè es faciliten i acompanyen els processos per a associar-se.
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LÍNIA 4. Utilitzar la comunicació com a ferramenta d'incidència i reivindicació de les realitats i
els drets de les persones joves.

4.1. Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del
Consell Valencià de la Joventut.

4.2. Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera
bidireccional.

4.3. Tenir presència en el panorama mediàtic valencià.

4.4. Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l'abast de la joventut.

4.5. Fer pedagogia amb les entitats del Consell Valencià de la Joventut com un interlocutor vàlid
davant les institucions.
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