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La passada setmana se’ns va convocar des de l’IVAJ-Generalitat Jove  a una jornada de treball del 

Pla Jove el pròxim 4 de juny. És d’agrair que existí un esforç per treballar un pla de joventut de la 

manera més àmplia i consensuada possible, el qual esperem fructifique en un pla de joventut on 

tots els joves ens sentim integrats i partícips.  

 

Tenint en compte aquest esperit de participació, entenem que totes les entitats del CJCV estan 

formades per joves i per açò no entenem la convocatòria de la jornada de treball del pròxim 4 de 

juny d’11:00 a 14:00. Aquesta jornada ens sembla fora de lloc atès que aquestes jornades de treball 

van destinades a joves o entitats juvenils formades per joves. S’ha triat una data en període d’estudi 

d’exàmens finals en la majoria de centres d’estudis d’educació formal, i unes hores en la qual la 

majoria de joves o bé té classes o bé estan treballant, per la qual cosa la convocatòria, lluny de 

fomentar la participació dels joves, la impedeix.  

 

Creiem que per a dur a terme aquestes jornades s’hauria de cercar dates i horaris consensuats que 

fomenten més l’assistència de la joventut, i no que l’allunyen del seu objectiu principal la màxima 

participació i pluralitat en l’elaboració del Pla Jove.  

 

D’altra banda, des del CJCV ja hem treballat el Pla Jove i tenim una proposta tancada. Per la qual 

cosa tornar a plantejar aquest treball, ens sembla un pas enrere, poc operatiu i li resta importància 

al treball realitzat en aquest àmbit fins a l’actualitat.  

 

 

 

Per la qual cosa des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana proposem:  

 

- Consultar als joves i entitats juvenils quines serien les millors dates i horaris per a la 

realització d’una jornada d’aquesta importància. Ens consta que d’una banda existeixen els 

mitjans tècnics per a consensuar un horari que afavorirà  la participació d’una àmplia majoria 

i, d’altra banda existeix l’esperit d’una banda de la joventut de participar de la creació 

d’aquest pla.  

- Realitzar una jornada més, on poder seguir treballant el Pla Jove en unes dates i horaris més 

concorde per a facilitar l’assistència dels joves.  

- Des del CJCV, traslladar la proposta de Pla Jove treballada fins avui a l’IVAJ-Generalitat Jove 

com a proposta representativa de totes les entitats que formem part del mateix.  

 

 

Finalment, volem aprofitar aquest document per agrair tot el treball que s’està realitzant en aquesta 

línia des del CJCV i animar a construir entre tots i totes aquest Pla Jove per a sentir-nos representats 

i identificats.  

 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

PRESENTADA I APROVADA EN LA RPEEMM DE  
CARCAIXENT, EL 31 DE MAIG DE 2014 

 

http://www.cjcv.org/

