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Ser jove és complicat. Així ho confirmen les últimes dades de 
l’Estudi Sociològic de la Joventut en la Comunitat Valenciana. I 
no és sols és complex per ser una de les èpoques de creixement 
i desenvolupament personal més importants sinó perquè, 
actualment -i des de fa anys- la joventut s’enfronta a un escenari 
laboral i personal molt complicat que posa en risc la creació del 
seu projecte de vida. 

Per tal de millorar aquesta situació, el Consell ha de tindre una 
visió jove, veure la problemàtica des de l’arrel i no deixar que les 
solucions estiguen allunyades de la realitat que viuen les persones 
menors de 30 anys, ni que siguen simples pegats a unes dificultats 
que demanen mesures transversals. 

I les persones estan disposades a ser protagonistes. Volen ser-
ho, i així ho demostren posant a l’agenda pública temes com el 
feminisme, l’homofòbia o el medi ambient. En definitiva, volen 
canviar allò que no els agrada, li posen totes les ganes i temps 
que els resta per viure en un món millor. Però, per poder fer 
efectiva eixa participació, cal que tinguen una vida digna, poder 
elegir un treball adequat als seus coneixements i tindre la llibertat 
que comporta l’emancipació. 

Per la seua part -i com a forma de participació social més 
assentada-, la joventut pren part de l’entorn mitjançant les entitats 
d’educació no formal, en les quals milers de xiquets, xiquetes i 
joves aprenen i es construeixen com a ciutadania activa, crítica i 
conscienciada amb els temes que li afecten, tant de prop com de 
manera transversal. Cal, per això, apostar per elles, econòmicament 
i políticament, com a forma de progrés cap a una societat més 
justa i igualitària.

IGUALTAT 
I POLÍTIQUES INCLUSIVES
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Per això, des del Consell Valencià de la Joventut PROPOSEM en 
matèria de joventut:

Augmentar la dotació pressupostària del sistema integral de joventut.

Complir l’Estratègia Valenciana de Joventut i fer funcionar les seues 
ferramentes (Consell Rector, Oficina Tècnica, Observatori, Comissió 
Interdepartamental, Xarxa Jove) per al bon compliment de les 
polítiques.

Reconéixer els consells de joventut com espais de debat de gent jove 
i com interlocutors amb l’administració.

Canalitzar a través dels consells de joventut les inquietuds i propostes 
de tota la joventut, associada i no associada, del territori que pertoque.

Comptar amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), el Consell 
Valencià de la Joventut (CVJ), els consells locals i les entitats juvenils 
per a la presa de decisions, de forma que es tinguen en compte les 
necessitats de les persones joves.

Incrementar la partida pressupostària i les ajudes destinades a les 
entitats d’educació no formal, així com flexibilitzar la justificació (donat 
que l’acció educativa ha hagut de canviar).

Garantir el dret a l’oci educatiu, com indica la Llei de polítiques integrals 
de joventut, per tal que xiquets, xiquetes, adolescents i joves puguen 
accedir-hi.

Visibilitzar l’oci educatiu i l’educació no formal com a instrument 
fonamental per a la inclusió social.

Treballar per donar solució als campaments i altres activitats 
d’educació no formal, permetent l’ús d’espais i recursos alternatius 
(tals com els centres educatius).

Obrir tots els albergs de l’IVAJ a disposició de les entitats juvenils.

Fomentar els espais de participació i interlocució entre l’administració 
i les entitats.
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Comptar amb les entitats juvenils per a la presa de decisions respecte 
a les normes de la situació sanitària.

Promoure un pacte valencià contra l’adultcentrisme.

I també PROPOSEM en matèria d’igualtat i polítiques inclusives:

Introduir la presència i la participació de dones (també joves) en 
espais de decisió de les mesures i polítiques de la crisi de la Covid-19.

Fer un seguiment i acompanyament (emocional, psicològic) de les 
dones víctimes de violència de gènere durant la crisi de la Covid-19, 
extremant la seua protecció i facilitant tot el possible la comunicació 
amb els seus serveis de referència.

Visibilitzar les xifres sobre el nombre d’atencions i sol·licituds d’ajuda 
cap a les víctimes de violència de gènere que s’estan produint 
durant la crisi de la Covid-19, per tal de mostrar la permanència de 
la problemàtica que actualment està sent poc mediàtica perquè els 
assassinats s’estan reduint.

Facilitar canals perquè les dones joves puguen evidenciar l’assetjament, 
creant xarxes entre elles de suport i sororitat.

Treballar entre iguals les situacions que visibilitzen les dones per 
educar la mirada i perspectiva dels homes.

Conscienciar i sensibilitzar a la població de la responsabilitat social i 
col·lectiva que tenim en la tasca de donar veu d’alarma quan escoltem 
i/o vegem agressions masclistes, encara que estes es produïsquen 
dins del mateix domicili.

Visibilitzar les cures i la importància que tenen les tasques, repartint-
les per igual en la llar.

Introduir la coeducació tant en l’educació formal com en l’educació 
no formal.

Fer campanyes de conscienciació en joves sobre models relacionals 
per a combatre pràctiques masclistes com el control de la parella.

Realitzar un estudi sobre l’impacte de la pandèmia de manera 
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particular en dones i específicament en hàbits i violències sobre dones 
joves.

Augmentar els pisos de protecció a víctimes de violència de gènere i 
reforçar la resta de campanyes i protocols de prevenció i protecció.

Proporcionar formació bàsica obligatòria a les forces i els cossos de 
seguretat en feminismes i drets LGTBI. També proporcionar formació 
al personal sanitari.

Continuar fent campanyes de visibilització dels drets LGTBI.

Augmentar i reforçar els recursos del servei Orienta de la Generalitat.

Recollir dades de gent jove que haja patit violència durant el 
confinament.

Augmentar l’educació afectiva-sexual des de la infància.

Garantir espais segurs per a les persones que pateixen assetjament 
en la tornada del confinament.

Apostar per l’educació en diversitat cultural i desmentir les notícies 
falses.

Proporcionar ferramentes i recursos perquè les persones joves puguen 
fer front als discursos d’odi i les notícies falses.

Tindre en compte la realitat de les persones joves migrants a l’hora de 
prendre mesures i facilitar el seu benestar.

Incrementar la quantitat de recursos residencials d’emancipació per a 
persones joves extutelades.

Diversificar el model d’emancipació, a través de la promoció de 
projectes públics i prestacions que acompanyen a persones joves 
migrants extutelades en la seua transició a la vida adulta.

Garantir l’accessibilitat de la informació, la formació i les activitats per 
a les persones joves sordes, amb recursos perquè les institucions i la 
societat puga fer servir la llengua de signes, els subtítols i les plataformes 
de videointerpretació (per a les telefonades). També garantir-ne 
l’accessibilitat a les persones joves amb altres discapacitats.


