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Informe document de bases

Un document de bases, és el document que recull els acords bàsics que serviran d’arrel per a generar els diferents 
posicionaments i resolucions que marquen el camí del Consell (CVJ). Això al seu torn es veurà implementat no sols 
en el dia a dia de les accions del mateix CVJ, sinó també s’ha d’estar reflectit amb el mateix pla de treball de la 
Comissió Permanent.

Aquest Document de Bases, naix de la necessitat de generar un document compartit, participatiu i que reflectisca 
la realitat diversa i canviant de les entitats del Consell Valencià de la Joventut. Com a document de referència, així 
poder nodrir-nos d’ell i que siga la base del nostre treball com Consell per a reivindicar l’ampliació dels drets de la 
joventut en totes les nostres accions.

Dins del Pla de treball 2020/2022 del Consell Valencià de la Joventut, en la seua primera línia està, 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. Per a treballar aquesta línia ens marquem 
l’objectiu és fomentar espais de participació formals i informals entre els EE.MM. I dins d’aquest objectiu una de 
les mesures que ens marquem per a la seua emplene era la creació d’un document de bases. És aquest motiu la 
Comissió Permanent (CP) a mitjan mandat es proposa treballar aquest document juntament amb les entitats del 
CVJ en l’última plenària.

Per això es genera un primer espai de presa de contacte, de les entitats amb aquest document, per a explicar com 
entenem nosaltres el que és un document de bases i traslladar-los la necessitat que nosaltres detectem de buscar 
formes en la qual les mateixes entitats siguen les que construïsquen aqueixos posicionaments. En la plenària vam 
veure els grans blocs temàtics, presentem els posicionaments que ja hi ha aprovats per resolucions i entre totes 
vam anar revisant aquells posicionaments que ja poden estar una mica desactualitzat i aquells àmbits que encara 
en els quals es necessita aprofundir més i generar més posicionaments. Les mateixes entitats van llançar idees 
sobre els posicionaments que consideraven prioritaris per a treballar com Consell. Les temàtiques que treballem 
van ser:

 » Ocupació

 » Habitatge

 » Mobilitat

 » Salut

 » Emergència Climàtica

 » Feminismes

 » LGTBI+

 » Educació

 » Oci educatiu i associacionisme

El treball realitzat fins ara, el traslladem a la pròxima CP. Posant l’accent en les necessitats detectades i en la im-
portància de continuar treballant en aquest document, on entre totes les entitats puguen marcar aqueixes bases 
que faciliten el treball conjunt representant els fonaments comuns de totes les entitats del Consell València de la 
Joventut es vegen reflectides.


