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1. INTRODUCCIÓ 
 

Fa dos anys que l’actual Comissió Permanent del Consell Valencià de la 
Joventut va   ser triada per l’Assemblea General, aquest grup de persones va 
assumir amb molt de coratge, liderar el màxim òrgan de representació juvenil 
del País Valencià. Han sigut dos anys intensos, de treball, formació, 
transformació, creixement i incidència política. I és què, front aquesta difícil 
realitat la Comissió Permanent es va  proposar reivindicar que calia  revertir 
les polítiques públiques i posar els i les joves dins l’eix de l’agenda política, 
fomentant polítiques de joventut que ajuden  que qualsevol jove valencià i 
valenciana puga construir el seu projecte de vida al País Valencià. Posicionar 
el Consell Valencià de la Joventut com a referent juvenil, defensar els 
interessos i drets de la joventut davant les administracions i institucions, 
promoure l’associacionisme i la  participació juvenil de base, i enfortir als 
Consells Locals de Joventut i les entitats juvenils  de base són els pilars bàsics 
que aquesta comissió es va marcar. Per a aconseguir-ho, s’ha treballat per a 
fomentar l’associacionisme, l’autonomia jove, les relacions equitatives entre 
els gèneres, l’educació i la cultura. 
 

Totes les accions han partit d’aquests principis què ens vam marcar a l’inici 
del mandat a tots els nivells (ideològic, operatiu, logístic i organitzatiu) a 
l’hora de desenvolupar i executar el que ha sigut el Pla de Treball durant 
aquests dos anys: 

 
- Treballar amb una perspectiva inclusiva, adaptant els missatges i els 

entorns a la diversitat, utilitzant llenguatge de signes i facilitant 
l’accés al CVJ a les minories. 

- Respectar la diversitat social, desenvolupant les accions i projectes 
de manera tolerant, i partint de que la diferència ens enriqueix. 

- Tindre en compte la perspectiva de gènere en totes aquelles accions 
i decisions que es prenguen, així com garantir la paritat en tots els 
òrgans interns del CVJ i en aquells als que participem com a joventut 
associada. 

- Promoure el valencià com llengua vehicular del CVJ, per a fomentar 
i normalitzar el seu ús. 

- Desenvolupar les accions i projectes amb un  criteri  de  sostenibilitat  
mediambiental, optant per productes i materials que redueixen 
l’empremta ecològica. 

- Ús responsable dels recursos, generant dinàmiques de treball que 
reduisquen el consum. 

- Treballar amb els principis de l’ètica i la coherència entre el discurs 
del CVJ i el seu funcionament, optant per proveïdors i serveis acords 
amb la línia discursiva del consell, garantint els drets laborals del seu 
personal, i realitzant una gestió organitzativa i econòmica 
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transparent i equilibrada. 

Una altra de les lluites en la mateixa línia seria la de la incidència política i 
la representació dels interessos de les persones joves del nostre territori. 
Avui en el Consell Valencià de la Joventut està molt present en el 
desenvolupament de les polítiques participant en mes 12 consells assessors 
i comissions de seguiment de polítiques. Açò unit a un treball molt proper 
amb els grups parlamentaris i els agents socials per a introduir l'agenda de 
les polítiques de joventut.. 

 
La joventut valenciana no podem consentir que aquesta aposta 

política per la joventut es faça només des del Govern de la Generalitat, per 
la qual cosa, és importantíssim implicar a la societat, trencar amb els 
prejudicis negatius que es tenen del col·lectiu jove i fer entendre que la seua 
millor riquesa és la joventut. Som la generació millor preparada de la 
història i per tant no només ens val apoderar-nos, cal que la societat ens 
deixe l’oportunitat de fer-ho. És necessari que hi haja voluntat política i un 
plantejament estratègic per a construir el nostre model social. 

 
Les nostres intencions sempre han sigut i seran EMPODERAR el i la 

JOVE, som capaços d’arribar molt més lluny del que s'imagina, estem 
preparades, no només som el futur, vivim i som el present.  El Consell 
Valencià de la Joventut assumim que el nostre paper és vetllar per la millora 
de la situació de la joventut valenciana, però mai ens oblidarem que és 
l’Administració qui ha d’assumir també les seues en matèria de joventut. 

 
Enfront dels temps difícils ens fem forts, ho hem demostrat i ho 

demostrarem, PERQUÈ DONAR SUPORT A LA JOVENTUT ÉS TREBALLAR 
EL PRESENT I MIRAR PEL FUTUR DE TOTA LA SOCIETAT. 
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2. DESENVOLUPAMENT 
 
La Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut es va presentar a 
l’Assemblea General Ordinària que va tindre lloc el 15 de desembre de 2018, 
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 4 objectius generals i una proposta de 
línies estratègiques per àrees. Per la qual cosa, els objectius generals han 
d’estar presents en la proposta del Pla de Treball. Aquests objectius poden 
transformar-se com una línia d’intervenció. 
 
 

a) Objectius generals: 
 

1. Fomentar l’apoderament de la joventut, Consells Locals de la Joventut, 
associacions i joventut no associada. ⇒  Incentivar la participació. 

2. Ser referent de la Joventut per a tota la societat valenciana ⇒  
Incidència Política.  

3. Promoure la formació per a totes les persones joves. ⇒  Afavorir 
Formació. 

4. Consolidar el Consell valencià de la Joventut com a un espai segur i 
feminista. ⇒  Promoure la Igualtat d’Oportunitats.  

 
Aquests objectius hi han siguts els eixos transversals d'intervenció i els 
organitzem com: 
 

A. Desenvolupar Incidència Política 
B. Incentivar la participació 
C. Afavorir la formació 
D. Promoure la Igualtat d’Oportunitats.  

 
I aquests objectius transversals s'han treballat de manera transversal en la 
següent organització de blocs i àrees. 
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b) Àrees de treball: 
 

 

BLOCS ÀREES 

Bloc Educació Integral 

Educació No Formal 

Educació Formal 

Cultura 

Bloc Feminismes i Diversitat 

Feminismes 

Diversitat 

Bloc Formació, Participació i Comunicació 

Formació 

Participació 

Comunicació 

Bloc Internacional i Territorial 

Internacional 

Territorial 

Bloc Inclusió social, Desenvolupament 
Sostenible i Medi Ambient 

Inclusió Social 

Medi Ambient 

Bloc Socioeconòmica i Vida Saludable 
Socioeconòmica 

Vida Saludable 
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3.  LA GESTIÓ PER ÀREES 
 
 

3.1. EDUCACIÓ NO FORMAL 
3.1.1. Introducció 
 
L'objectiu d'aquesta àrea és la participació en xarxa de les entitats, per a 
abordar les seues necessitats i donar resposta a les mateixes d'una manera 
conjunta.  
A més, treballem per a facilitar la creació d'eines i recursos que siguen útils 
per al propi desenvolupament integral de les entitats. 
 
L'àrea de l'educació no formal és una part molt important de l'educació dels 
joves, hui dia hi ha una gran quantitat d'habilitats, competències i 
característiques que es poden desenvolupar gràcies a l'educació no formal 
 
És clar que cada persona és un món i que en ser partícips de la seua pròpia 
educació desenvolupen més les característiques afins a cadascú, i no unes ja 
tan imposades en l'educació formal. Una de les nostres principals prioritats és 
unificar i fomentar la cohesió de les diferents entitats d'educació no formal i 
el desenvolupament i reconeixement de les competències que s’adquireixen 
en aquestes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunió del grup de treball d’Educació no formal durant el confinament. 
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3.1.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Visibilitzar la labor de 
l’oci educatiu 

Acció 1. Difons l’activitat de les 
entitats d’Educació No Formal. 
 
Acció 2. Campanya visibilitzant la 
labor de les entitats de 
d´Educació no Formal en temps 
de Covid-19. 
 
Acció 3. Campanya del dia de 
voluntariat. La joventut liderem el 
canvi. 
 
Acció 4. Tasques d’incidència en 
l’elaboració de la Llei Integral 
Valenciana d’Educació (LIVE) per 
al reconeixement de l’Educació 
No Formal. 
 

Conscienciar a la 
societat sobre la 
importància del 
reconeixement de les 
competències adquirides 
pel voluntariat 

Acció 1. Firma del conveni entre el 
Consell de la Joventut i 
RECONOCE. 
 
Acció 2. Campanya de 
conscienciació no s'ha fet 
directament, però sí que els 
incloem en els diferents processos 
de selecció, hem anat a totes les 
xarrades que han necessitat, i 
hem parlat de les competències 
del voluntariat. A més de 
compartir en xarxes socials les 
seues pròpies campanyes. 
 
Acció 3. S'ha donat d'alta al 
Consell en RECONOCE, estem 
dins, però no som avaluadores 
encara. 
 
Acció 4. Sí que hi ha entitats i 
consells que s'han adherit al 
RECONOCE. 
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Acció 5. No hem realitzat 
formacions específiques del 
RECONOCE, però sí que hem anat 
a diverses trobades, però més 
informatius que formatius, un en 
cada província segur. 
 

Promoure la 
participació 

Crear aliances i sinergies 
entre les entitats d’ENF 

Acció 1. Realitzar convocatòries 
periòdiques del grup de treball 
per a anar treballant els diferents 
temes o documents a treballar 
(Decret, normativa Covid-19, etc.). 
 

Fomentar alternatives 
d’oci 

Acció 1. Promoció d’alternatives 
d’oci mitjançant reunions i xarxes 
socials. 
 

Generar espais de 
trobada per a les entitats 
d’Educació No Formal 

Acció 1. S'han generat espais de 
trobada (online en la majoria de 
les ocasions) durant aquest any 
per a compartir les necessitats 
que tenien les entitats. 
 

Facilitar la 
formació 

Formar i informar sobre 
els canvis legislatius en 
el desenvolupament de 
la Llei de Polítiques 
Integrals de Joventut 

Acció 1. Hem realitzat un 
seguiment de la situació dels 
documents legislatius en 
desenvolupament, encara que la 
situació de la Covid-19, ha 
provocat que ens centràrem en la 
normativa que eixia i afectava les 
entitats d’ENF. 
 
Acció 2. Flexibilització del decret 
Covid-19. 
 
Acció 3. Creació de protocols 
sanitaris per a les entitats 
d'educació no formal.  
- Protocol de Prevenció i 
protecció. 
- Protocol de gestió de casos. 
 
Acció 4. Hem convocat al GT per 
debatre i informar sobre les 
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propostes de documents. 
 

Consolidar, en 
col·laboració amb l’IVAJ, 
una oferta de formació 
contínua per a la millora 
de les capacitats de les 
persones que intervenen 
en oci educatiu 
 

 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Fer del grup de treball 
d’Educació No Formal un 
espai paritari. 

 

 
3.1.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Les accions planificades en el Pla de treball i que no s'han desenvolupat són 
principalment deguts a la lentitud del procés de treball d'alguns documents 
amb l'IVAJ i a la situació viscuda aquest 2020, que modifique les prioritats de 
treball del grup. 
 
Crear aliances i sinergies entre les entitats d’ENF: Al llarg d'aquests dos anys 
hem fet diferents grups de treball per a treballar conjuntament temes 
importants, però creiem que fa falta continuar apostant per convocar 
periòdicament els grups per a compartir projectes de bones pràctiques, 
dubtes de gestió o qualsevol tema d'interés per al grup, més enllà de la 
urgència. I així d'aquesta manera continuar construint xarxa. 
 
Fomentar alternatives d’oci: És un dels objectius que hem tingut transversal 
durant tota la Comissió Permanent, però aquests últims mesos donada la 
situació sanitària que hem tingut molts dels projectes que teníem, els vam 
haver d'adaptar o posposar i això ha limitat continuar complint amb aquest 
objectiu en una certa forma. 
 
Consolidar, en col·laboració amb l’IVAJ, una oferta de formació contínua per 
a la millora de les capacitats de les persones que intervenen en oci educatiu: 
Es va començar treballant en un dels grups i en algunes reunions amb l'IVAJ 
el vam estar treballant i col·laborem en la creació de la seua oferta formativa, 
però creiem que no és un objectiu que s'haja treballat prou com per a ni tan 
sols marcar objectiu mitjà complit. 
 
Promoure la igualtat d´oportunitats: És un objectiu que n'hi ha treball de 
manera transversal, però no s'ha treballat de manera explícita i considerem 
que pot ser un repte a plantejar-se pel propi grup de manera explícita. 
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3.1.4. Reptes de futur 
 
Així, l’àrea d’educació no formal encara els següents reptes de futur: 
 

- Continuar amb el treball d'aquests últims anys juntament amb IVAJ per 
a veure publicat tant el Decret i la NOBA. 

 
- Començar a treballar amb la Conselleria d'Educació per a introduir en 

la LIVE l'educació no formal. 
 

- Organitzar entre totes les entitats d'educació no formal una Trobada 
d'Oci Educatiu, per a continuar construint una xarxa de creixement i 
suport conjunt. 
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3.2. EDUCACIÓ FORMAL 
3.2.1. Introducció 
 
L’Educació Formal és on milers de joves del territori valencià es troben actualment 
cursant estudis en el sistema educatiu: ESO, Batxillerat, Formació Professional, 
Universitats i Ensenyaments Artístics. En aquest sentit, el Consell Valencià de la 
Joventut és interlocutor amb l’administració educativa autonòmica, a través del 
màxim òrgan de participació en la programació general de l’ensenyament, el 
Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. A més a més, també fem incidència 
política en el marc del nostre grup de treball i les entitats que hi treballen, al 
mateix temps que defensem els drets de l’estudiantat a tenir veu i ser escoltats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webinar Dia de l’Estudiant 2020. 
 
 
 
 
 



 
INFORME DE GESTIÓ 
Comissió Permanent 

2019-2020 
 
 
 

13 
 

3.2.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions  

Fer incidència 
política 

Fer propostes per a la 
participació de 
l'alumnat dins de la 
comunitat educativa en 
l’àmbit de la 
participació i 
programació general 
de l'ensenyament no 
universitari i 
universitari. 

Acció 1. Seguiment de l'activitat 
del Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana: com a 
membres del Consell Escolar, hem 
fet seguiment de totes les 
comunicacions que la Conselleria 
ens ha fet a través d'este òrgan. 
 
Acció 2. Posicionaments: s’ha 
treballat del posicionament de la 
LIVE amb el GT i internament. 
 
Acció 3: Posicionaments: 
enviament d’una carta sobre la 
mobilitat d'estudiants dirigida a 
Delegació de Govern, Ministeri de 
l'Interior, i Ministeri d'Universitats, 
enviada conjuntament amb 
FAAVEM i ASVAES per a demanar 
al Gobierno de España que 
permetera la mobilitat 
d'estudiants als seus pisos per a 
recollir materials i apunts. 
 
Acció 4. Posicionaments: s’han fet 
publicacions de posicionaments 
sobre educació formal en el 
Manifest d'impacte de la Covid-19 
en la joventut valenciana, 
redacció de posicionaments al 
voltant d'avaluació del curs, PAU, 
inici del curs següent, etc. 
 
Acció 5. Participació de l’alumnat 
a espais formals: s’ha participat 
en el primer consultori de 
l’alumnat juntament amb FAAVEM, 
ASVAES i amb el Secretari 
Autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, emmarcada dins de 
la campanya del dia del 
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l’Estudiantat (17N).  
 

Promoure la 
participació 

Fomentar la creació de 
noves associacions de 
persones representants 
d’estudiants als centres 
educatius valencians i 
donar suport aquelles 
que ja estiguen creades 

Acció 1. Foment de la participació: 
s’ha dut a terme  la campanya 17N 
juntament amb FAAVEM i ASVAES  
amb l’objectiu de promoure la 
participació de l’alumnat als 
centres educatius i la creació 
d’una xarxa de delegades.  
 
Acció 2. Foment de la 
participació: s’ha creat la xarxa 
de delegades d’estudiants 
AITANA, emmarcada dins de la 
campanya del 17N.  
 

Fomentar la 
col·laboració entre 
federacions 
d’estudiants al voltant 
d’un concepte 
d’educació integral. 

Acció 1. Foment de la 
col·laboració entre federacions 
d’estudiants: s’han dut a terme 
diferents reunions presencials i 
online amb el GT d’Educació 
Formal amb l’objectius de teixir 
xarxa i treballar conjuntament.  
 
Acció 2. Foment de la 
col·laboració entre federacions 
d’estudiants: s’han dut a terme 
diferents posicionaments i 
campanyes conjuntes amb les dos 
entitats estudiantils del GT 
(ASVAES i FAAVEM). 
 

Facilitar la 
formació 

Fomentar la creació de 
noves associacions de 
representants 
d’estudiants als centres 
educatius valencians i 
recolzar aquelles que ja 
estiguen creades. 

Acció 1. Accions 
d’acompanyament: s’ha dut a 
terme un seguiment i 
comunicació periòdica amb les 
entitats d’Educació Formal 
(FAAVEM i ASVAES). 
 
Acció 2. Accions 
d'acompanyament: s’ha fet un 
recull d'informació i 
posicionaments sobre l'actualitat 
educativa i les decisions preses 
per al curs escolar i universitari 
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durant la Covid-19. 
 
Acció 3. Campanya de foment de 
la participació: s’ha dut a terme  
la campanya 17N del dia 
Internacional de l'Estudiantat 
juntament amb FAAVEM i ASVAES.  
 
Acció 4. Campanya de foment de 
la participació: s’ha fet difusió de 
la campanya mitjançant la 
publicació d’un vídeo sobre la 
importància de la participació de 
les delegades escolars i difusió de 
la xarxa AITANA. 
 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Fomentar una 
sexualitat sana i en 
positiu mitjançant la 
creació de recursos 
bàsics sobre sexualitat. 

Acció 1. Foment d’una sexualitat 
sana i en positiu: s’han fet 
publicacions a xarxes amb 
temàtiques relacionades. 

 
3.2.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Les accions que no s’han dut a terme ha sigut, principalment, per la falta de 
persones al GT, ja que només tenim dues entitats que participen activament 
però la seua realitat interna també està en una situació delicada. És per això 
que l'objectiu actual més important és ampliar i enfortir eixe GT, per poder 
desenvolupar totes les accions que no s’ha pogut i crear una xarxa forta 
d’entitats, així com visibilitzar altres que no tenen espais de participació.   
 

- Guia de creació d'associacions de persones representants d'estudiants 

- Facilitacions per a la creació de noves associacions de representants 

d'estudiants 

- Reunir a  persones representants estudiantils autonòmiques de centre 

(associades i no associades) i dotar de contingut formatiu i 

d'incidència. 

- Fer una formació per a les entitats estudiantils. 

- Desenvolupar una guia de recursos bàsics sobre sexualitat. 
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3.2.4. Reptes de futur 
 

- Consolidar d’un GT obert, ampliar el Grup de Treball i incloure sindicats 

d'estudiants universitaris. 

- Fomentar i enfortir la participació del GT i Incloure altres entitats 

estudiantils. 

- Treballar i fer  seguiment al desenvolupament de la LIVE.  

- Donar suport i difusió a la xarxa AITANA.  
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3.3. CULTURA 
3.3.1. Introducció 
 
La cultura, en el sentit més ample del terme, envolta tota la nostra vida i les 
nostres accions. Forma part ineludible de la nostra educació i conforma la 
nostra personalitat individual i col·lectiva. Des de d’aquesta àrea treballem per 
defensar l’accés la creació cultural de la gent jove valenciana i garantir l’accés 
de tota la jovent a la cultura, entenent-la com un dret fonamental a la qual 
tothom ha de tenir accés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accions realitzades amb motiu del Dia Mundial del Llibre 2020. 

 
 
3.3.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions  

Fer incidència 
política 

Fomentar la lectura 
entre les persones joves 

Col·laboracions amb grups de 
música en valencià, 
preferentment formats per joves:  
 
Acció 1. S’ha col·laborat amb un 
grup de música de 4 dones, i per 
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altra banda amb una cantant. 
En els dos casos, formats per 
dones joves valencianes. 
 
Acció 2.Campanya de foment de 
la lectura entre les persones 
joves: 
Dins de la campanya “Joves des 
de casa”, es va dedicar un dia a 
visibilitzar a aquelles persones 
joves escriptores que, pel fet de 
ser joves, es troben més 
dificultats i problemes a l’hora de 
fer producció cultural. Per altra 
banda, també es va contactar 
amb Booktubers joves, com a  
peces essencials a l'hora de 
fomentar la lectura entre les més 
joves i també les més grans. 
 
A més a més, es van compartir 
diverses publicacions amb 
recursos de lectura gratuïts. 
 

Promoure la 
participació 

Democratització de la 
cultura 

Apropament a l’IVAC per a 
desenvolupar eines de promoció 
de la participació juvenil en la 
seua promoció i afavorir la 
promoció de creadores juvenils: 
 
Acció 1. Ens vam reunir amb la 
Secretària Autonòmica de Cultura 
i Esport, per a establir un primer 
contacte, així com per a establir 
noves vies de col·laboració. 
 
Acció 2.D’aquesta reunió 
aconseguirem conéixer les 
propostes de la Conselleria en 
matèria de Cultura per a la 
joventut valenciana, així com un 
apropament a l’IVAC, per a 
futures col·laboracions. 

Promoció de la creació 
de 

Acostament dels joves als museus 
i 
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cultura jove teatres del territori promocionant 
els avantatges del carnet jove: 
 
Acció 1. S’han fet diverses 
publicacions en les nostres xarxes 
socials, promocionant els museus 
i els avantatges del carnet jove, 
així com publicacions especials el 
Dia Internacional dels Museus, el 
18 de maig. 

Facilitar la 
formació 

  

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

  

 
3.3.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Dins de l’objectiu “Fomentar la lectura entre les persones joves” hi han hagut diverses 
accions que no han sigut possible realitzar, degut a la situació sanitaria, ja que estaven 
previstes per a realitzar-les durant l’any 2020. Son les següents: 

- Campanya de foment de lectura en col·laboració amb les BPE i amb la Xarxa 
de Lectura Pública CV. 

- Col·laboració amb el concurs de narrativa SAMBORI per a crear una categoria 
de temàtica jove. 

- Campanya conjunta amb la xarxa de biblioteques públiques per a promocionar 
la inclusió de títols de persones joves, especialment dones. 
 

No obstant això,  es van fer diverses campanyes molt similars, sense la col·laboració 
de les entitats indicades, totes elles adaptades a la situació actual. 
 
3.3.4. Reptes de futur 
 

- Mantenir el contacte amb la Conselleria de Cultura i Esport, per a 
participar en diverses xarxes que afecten a la joventut. 

- Establir col·laboracions amb el Col·legi Oficial de Bibliotecàries i 
Bibliotecaris, així com la Xarxa de Biblioteques públiques per al foment 
de la lectura entre les persones joves. 
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3.4. FEMINISMES 
3.4.1. Introducció 
 
L'àrea de feminismes s’encarrega de fomentar l’apoderament de les dones en 
tots els espais de participació i en la seua visibilització dins d’entitats i consells 
locals. L’objectiu principal de l'àrea és treballar amb perspectiva de gènere i 
visibilitzar aquelles dinàmiques o situacions que ens fan reproduir patrons 
sexistes de la societat patriarcal en la qual vivim. 
 
La corresponsabilitat i les cures al centre són l’eix principal de les nostres 
accions per fomentar així un espai segur en el que desenvolupar-nos i 
empoderar-nos per ser referents per a altres dones, ocupant i prenent partit 
als espais de decisió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats realitzades amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona de 2020. 
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3.4.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions  

Fer incidència 
política 

Denunciar les violències 
masclistes i assenyalar-
les com un problema de 
la joventut 

Acció 1. Denúncia les violències 
masclistes:  s’han fet publicacions 
i campanyes de sensibilització a 
xarxes socials.  
 
Acció 2. Denúncia les violències 
masclistes: 8M, s’’han fet accions 
en els dos anys, fent imatges 
pròpies amb campanya 
específica, marxandatge, GT i 
jornada feminista emmarcada 
dins de la campanya “Cuidar-nos 
per fer camí”.  
 
Acció 3. Denúncia les violències 
masclistes: 25N, s’han fet 
publicacions per visibilitzar els 
diferents tipus de violència 
masclista i s’ha publicat un llibre 
recull de diferents històries de 
dones, dins de la campanya “La 
teua història també és la meua”. 
 
Acció 4: Denúncia de les 
violències masclistes: 
sensibilització a xarxes socials.  
 

Participar de l’agenda 
feminista del País 
Valencià 

Acció 1. Participació de l’agenda 
feminista de València: 
convocatòria d’un bloc jove en la 
manifestació del 8M. 
 
Acció 2. Participació de l’agenda 
feminista de València: difusió de 
les accions de diferents col·lectius 
feministes a les xarxes socials.  
 

Promoure la 
participació 

Incrementar la 
participació de les dones 
joves 

Acció 1. Desenvolupament d’un 
Pla d'Igualtat del  CVJ: s’ha dut a 
terme l’anàlisi i diagnòstic en 
diferents sessions de treball dins 
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de la comissió d’igualtat per a la 
realització del Pla d’Igualtat. 

Acció 2. Creació d’un grup de 
dones no mixte: apoderament. 
Es va crear un GT encara que no 
va tindre molta bona acollida i no 
va continuar. 

Acció 3. Creació grup no mixte 
de homes: noves masculinitats. Es 
van realitzar algunes reunions 
però no va tindre continuïtat. 

Acció 4. Creació d’una xarxa de 
dones entre entitats. S’ha creat 
una xarxa de dones d’entitats per 
canviar les nostra forma de 
participar i compartir 
experiències que facen que 
siguen referents unes d’altres. 

Acció 5: Participar en la comissió 
del pacte contra la violència de 
gènere i masclista. Es va assistir a 
les reunions amb la resta de 
agents socials participants. 

Sensibilitzar a la 
població jove en temes 
relacionats amb les 
desigualtats de gènere. 

Acció 1: Sensibilització en temes 
de desigualtat de gènere: s’han 
dut a terme campanyes i 
publicacions a xarxes socials. 

Facilitar la 
formació 

Fomentar una 
metodologia de treball 
amb perspectiva de 
gènere. 

Acció 1. Foment d’una 
metodologia de treball amb 
perspectiva de gènere: s’ha 
col·laborat amb la Fundació 
Triangle Jove en la creació d’un 
model de protocol d’actuació 
front a agressions masclistes en el 
funcionament del Consell. 
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Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Garantir la participació 
de les dones en espais 
d’educació no formal 

Acció 1. Participació de dones en 
espais d’educació no formal: s’ha 
dut a terme una taula rodona 
amb motiu del 8M on les 
convidades eren dones joves amb 
càrrecs de responsabilitat dins de 
les entitats d’ENF. 

Visibilitzar a dones, 
especialment joves, que 
puguen ser referents per 
altres dones 

Acció 1. Visibilització de dones 
joves com a referents: s’ha dut a 
terme un recull de violències 
masclistes escrites per dones 
joves, emmarcat dins del 25N “la 
teua història també és la meua”. 

3.4.3. Accions planificades no desenvolupades 

Les accions que s’han quedat pendent per fer són: 

- Coordinar accions de grups o entitats feministes composades per joves:
Trobades comarcals amb els CLJ

- Realitzar una trobada autonòmica de dones joves.

- Impulsar la presència d’associacions feministes al Consell de la
Joventut.

- Crear una coordinadora autonòmica de entitats feministes.

- Donar un premi o reconeixement a les dones, especialment joves.

3.4.4. Reptes de futur 

- Creació i funcionament dels grups de treball.

- Impulsar la xarxa de dones no associades.

- Participar en la comissió del pacte contra la violència masclista i dur a

terme les accions que ens han sigut assignades.
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3.5. DIVERSITAT 
3.5.1. Introducció 

Des de l’àrea de diversitat es pretén continuar visibilitzant l’existència i 
riquesa que aporta la diversitat entre la joventut. Encara que, d’entrada, siga 
un discurs assumit per gran part de la societat, encara es produeixen 
discriminacions i agressions cap al col·lectiu LGTB i per això és necessari 
reivindicar-la per tal d’aconseguir una joventut diversa, crítica i organitzada 
contra qualsevol tipus de discriminació. 

Participació del Consell Valencià de la Joventut en els actes de l’orgull 2019. 

3.5.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Participar activament de 
les manifestacions de 
l’Orgull de les 3 
províncies 

Acció 1. Pancartes 
personalitzades(2019)  i 
marxandatge (2019 i 2020) per a 
tots els CLJ que realitzen 
activitats. 

Acció 2. Participació amb vehicle 
en la manifestació de l’Orgull 2019 
a València junt a les entitats 
juvenils i CLJ. 
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Promoure la 
participació 

Promoure la participació 
al Consell Valencià de la 
Joventut de les entitats 
que defensen els drets 
del col·lectiu LGTBI 

Acció 1. Coordinació amb 
col·lectius locals per tal de 
visibilitzar les seues accions (2019 
i 2020). 

Acció 2. Seguiment de la relació 
amb l’entitat adherida Col·lectiu 
Lambda per tal de facilitar la seua 
participació dins del Consell i 
renovar el conveni de 
col·laboració. S’han establert 
contactes i reunions però no s’ha 
millorat la situació degut als 
canvis interns de l’entitat i a la 
baixa participació juvenil. 

Facilitar la 
formació 

Incloure una visió de 
diversitat al pla formatiu 

Acció 1. Revisió del llenguatge 
dels cursos. 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Defensar els drets de la 
joventut LGTBI 
valenciana 

Acció 1. Participar a la jornada de 
l’Orgull de forma activa, amb 
pancarta i presència en les 
xarxes. També es va realitzar una 
taula rodona de joves trans. 

Acció 2. Publicació de targes a les 
xarxes socials pels dies 
importants per al col·lectiu LGTBI. 

Lluitar contra la 
LGTBIfòbia als espais de 
joventut 

Acció 1. Col·laborar amb entitats 
que lluiten contra la discriminació, 
com ara MCI, per tal de realitzar 
campanyes i aportar una visió 
jove. S’ha treballat amb diferents 
entitats per a la formació i les 
campanyes elaborades pels grups 
de “Joves en marxa”. 

3.5.3. Accions planificades no desenvolupades 

Les accions planificades i no desenvolupades han sigut les següents: 

- Convocar, junt als grups joves de les entitats convocants, un bloc jove.
Aquesta acció estava dins de l’objectiu de participar activament de les
manifestacions de l’Orgull de les 3 províncies. La coordinació amb el
Col·lectiu Lambda ha estat molt complicada en els últims temps i els
contactes amb l’associació Diversitat d’Alacant no van tindre resultats.
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Quant a Castelló, el propi CLJ està dins de la plataforma promotora 
dels actes. 

- Crear una coordinadora d’entitats i col·lectius joves. Aquesta acció
estava dins de l’objectiu de promoure la participació al Consell Valencià
de la Joventut de les entitats que defensen els drets del col·lectiu LGTBI.
Si ben és cert que la resposta per part de les entitats més grans no va
ser bona, per part dels col·lectius locals vam rebre una major
acceptació. Estava previst treballar aquesta línia durant l’any 2020,
però la pandèmia va canviar les prioritats.

- Guia de llenguatge inclusiu, en coordinació amb l’àrea de feminismes.
Aquesta acció estava dins de l’objectiu de defensar els drets de la
joventut LGTBI valenciana. S’ha prioritzat el treball en feminisme i el Pla
d’Igualtat.

- Curs per al respecte de la diversitat i la lluita contra la lgtbifòbia en
entitats juvenils. Aquesta acció també estava dins de l’objectiu de
defensar els drets de la joventut LGTBI valenciana. Com que no s’ha
pogut mantenir un contacte estable amb les entitats especialistes, no
s’ha desenvolupat. No obstant això, si s’han fet algunes píndoles
formatives sobre el tema a les persones de la Borsa de Formació.

- Fer un vídeo contra la LGTBIfòbia. Aquesta acció estava dins de
l’objectiu de lluitar contra la LGTBIfòbia als espais de joventut. Es va
optar per fer un altre tipus d’acció com la taula rodona.

3.5.4. Reptes de futur 

Els reptes de futur respecte a l’àrea de diversitat són: 

- Establir una bona relació i comunicació amb les entitats LGTBI per tal
de coordinar accions encaminades a l'activisme LGTBI jove.

- Generar espais de trobada i intercanvi entre joves LGTBI, associades o
no, per tal de teixir xarxa entre joves, col·lectius informals i entitats.

- Visibilitzar referents joves LGTBI, especialment dins del món associatiu,
per tal de normalitzar la diversitat i afavorir una inclusió de totes les
realitats.
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3.6. INCLUSIÓ SOCIAL 
3.6.1. Introducció 

Aquesta àrea tracta d’aportar una visió crítica sobre les dificultats de 
participació de determinats col·lectius joves. Cal una revisió de les fórmules 
de participació, els temps, els espais, així com les metodologies, per tal de 
garantir una participació inclusiva. 

Fent un breu anàlisi de les accions desenvolupades i els resultats, es pot 
comprovar que, malgrat la importància que té, aquesta no ha estat un àrea 
prioritària. El volum de feina, d’espais i d’activitats, sumat a la pandèmia 
sanitària de 2020, han impossibilitat que es dedicara tot el temps i els recursos 
que aquesta àrea requereix. S'han donat xicotets passos, però ferms, per a 
asentar las bases del treball futur en aquest àmbit. 

Reunió de treball amb el Consell de Joventut Sorda de la Comunitat Valenciana, Jovesord CV. 
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3.6.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Promoció de la llengua 
de signes 

Acció 1. Renovar el conveni amb 
FESORD (reivindicacions, 
activitats conjuntes, 
col·laboracions). S’ha treballar un 
conveni amb un programa 
d’activitats. 
Acció 2. Subtitular tots els nostres 
vídeos. 
Acció 3. Incloure intèrprets de 
LSE en les nostres activitats. 

Visibilitzar i treballar en 
xarxa amb altres entitats 
que tracten amb joves 
en perill d'exclusió social 

Acció 1. Col·laborar i signar 
convenis amb entitats que 
treballen amb minories i persones 
joves en risc. A través del projecte 
“Joves en marxa” s’han iniciat 
relacions amb diferents entitats 
que treballen amb col·lectius 
vulnerables (migració i refugi, 
discapacitat…). 

Promoure la 
participació 

Augmentar la 
participació de persones 
amb discapacitat 

Acció 1. Realitzar intercanvis amb 
JOVESORD. Malgrat no haver 
realitzat intercanvis físics i 
formals, s’han produït espais 
d’intercanvi d’informació així com 
de col·laboració. 

Vertebrar moviments 
juvenils de col·lectius 
discriminats o que 
treballen contra la 
discriminació 

Acció 1. Creació de grups 
d’adolescents i joves arreu de tot 
el territori per a reflexionar i 
combatre els discursos d’odi, a 
través del projecte “Joves en 
marxa”. 

Facilitar la 
formació 

Incloure noves i diferents 
perspectives en el pla 
formatiu 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Garantir l’accessibilitat a 
les nostres activitats 

Acció 1. Elegir les instal·lacions on 
fem les activitats amb una visió 
inclusiva i d'accessibilitat. 
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3.6.3. Accions planificades no desenvolupades 

Les accions planificades i no desenvolupades de l’àrea han estat les següents: 

- Curs de LSE per a entitats juvenils. Aquesta acció estava dins de
l'objectiu de la promoció de la llengua de signes. La pandèmia ha
paralitzat molta feina que s’estava desenvolupant i no s’ha pogut fer,
però està arreplegat dins del pla d’activitats del conveni amb FESORD.

- Creació d'un vocabulari de conceptes del món associatiu, a partir de la
formació, i consensuat amb FESORD.  Aquesta acció també estava dins
de l'objectiu de la promoció de la llengua de signes i no s’ha
desenvolupat per la mateixa raó.

- Signar un conveni amb la ONCE. Aquesta acció estava dins de l’objectiu
d’augmentar la participació de persones amb discapacitat. Si ben és
cert que s’han establert contactes i s’han produït reunions, no s’ha
arribat a donar resposta.

- Trobades joves comarcals junt als CLJ. Aquesta acció estava dins de
l’àrea de vertebrar moviments juvenils de col·lectius discriminats o que
treballen contra la discriminació. Malgrat no haver-se fet trobades
específiques, en 2020 s’ha posat en marxa el projecte “Joves en marxa”
que afavoreix aquest objectiu.

- Generar nous cursos de formació, com ara sobre persones amb
discapacitat, persones racialitzades, etc. Aquesta acció estava dins de
l’objectiu d’incloure noves i diferents perspectives en el pla formatiu. El
treball de revisió i transformació de les formacions ofertades per la
Borsa de Formació, així com el seu treball intern, no ha permès poder
treballar en aquest sentit.

- Generar guies per a ser una entitat/CLJ més inclusiva amb l'àrea de
feminismes i diversitat. Aquesta acció també estava dins de l’objectiu
d’incloure noves i diferents perspectives en el pla formatiu i no s’ha
pogut executar pel mateix motiu que l’anterior.
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3.6.4. Reptes de futur 
 
Després d’analitzar la situació de l’àrea, es va fer un grup de treball que 
prioritzara les línies de treball d’ací a endavant. Per això, els reptes de l’àrea 
per als pròxims anys són: 
 

- Garantir la participació de persones amb discapacitat en el Consell, a 
través de les seues entitats. Per tant, caldrà signar convenis i fer 
seguiment; establir un pla per a que les entitats que complisquen 
requisits puguen ser entitats membre de ple dret; i tindre en compte 
els requeriments d'accessibilitat per a aquestes persones. 

- Sensibilitzar i formar al jovent associat per facilitar la integració i la 
plena participació de les persones amb discapacitat. 
 

- Establir un grup de treball actiu que, mitjançant informació, formació i 
contacte amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantisca que el 
Consell tinga una mirada més ampla i arreplegue la veu i els interessos 
de totes les joventuts. 
 

- Continuar la tasca de sensibilització i organització col·lectiva de grups 
de joves i adolescent a través del projecte “Joves en marxa”. 
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3.7. MEDI AMBIENT 
3.7.1. Introducció 

 
En el Consell Valencià de la Joventut entenem la defensa del medi ambient 
com la corresponsabilitat compartida entre diferents agents socials. L'àrea de 
medi ambient té l’objectiu de visibilitzar totes aquelles accions que fem la gent 
jove, concienciant de la necessitat de canviar les nostres pràctiques cap a un 
consum més sostenible i responsable.  
 
Les entitats d’educació no formal mitjançant l'educació amb valors i l’educació 
ambiental construeixen un teixit associatiu compromès amb el mon que els 
rodeja, educant en participació per sensibilitzar i conscienciar en l’impacte 
que tenen les nostres accions per al medi. Facilitem espais i acompanyem a 
aquelles entitats i moviments sorgits per a reivindicar un canvi en la nostra 
manera de relacionar-nos i de entendre les ciutats cap a noves estructures.  
 
És important posar en valor els recursos naturals que tenim al nostre abast, 
però no només per gaudir-los i aprofitar-nos, si no per a aprendre del seu 
valor educatiu. Aprendre a cuidar-los i a gestionar-los d’una manera coherent 
i sostenible. La nostra tasca és estimar la natura, i ensenyar a estimar-la. 
 
3.7.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions  

Fer incidència 
política 

Donar suport i difondre 
campanyes joves 
relacionades amb el 
medi ambient 

Acció 1. Participar i donar suport 
a campanyes relacionades 
amb la lluita pel canvi climàtic 
(F4F).  
 
Es va donar suport i es va fer un 
acompanyament a F4F amb 
reunions, donant difusió a les 
seues activitats i trobades.  
 

Augmentar la 
conscienciació 
mediambiental en la 
joventut 

Acció 1. Donar difusió a entitats 
mediambientals que tracten 
dels següent temes: accions 
diàries per a millorar el medi 
ambient, conscienciació de l’ús 
del plàstic,reciclatge. 
 
Es va donar difusió a totes 
aquelles activitats d’educació 
medioambiental o accions pel 
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clima. S’ ha fet difusió d’ un ús 
responsable i sostenible en totes 
les activitats del CVJ.  
 

Promoure la 
participació 

 Acció 1.Cessió d’espais per 
facilitar la participació.  
 
S’han cedit espais tant per a 
reunions i rodes de premsa, com 
per a guardar materials a F4F.  
 

Facilitar la 
formació 

Formació en matèria 
mediambiental 

Acció 1. Realització d’una 
formació interna de les 
formadores 
de la BdF per tal de poder 
incloure al pla de formació, cursos 
relacionats amb l’educació 
ambiental, així com 
poder respondre a les necessitats 
formatives d’entitats en relació a 
aquest àmbit. 
 
S’ha inclòs en el itinerari formatiu 
sessions relacionades amb la 
sostenibilitat. 
 
Acció 2.  Incloure un apartat 
d’educació mediambiental en el 
web de més que acampar.  
 
Aquesta acció s’ha completat 
parcialment, fent reunions amb el 
centre d’educació ambiental per 
a incloure els seus materials en 
l’apartat del web però no s’han 
generat recursos propis.  
 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 
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Cartell de la campanya Som planeta. L’equilibri que suma. 

3.7.3. Accions planificades no desenvolupades 

- Donar difusió de la borsa de voluntaris mediambientals de l’IVAJ.

- Revisió del curs de formació relacionat amb l’educació
ambiental inclòs dins del MAT de les diferents escoles formatives
d’entitats juvenils pertanyents al Consell de la Joventut, amb l’objectiu
d’establir una línia comuna de continguts bàsics.

- Comunicació del Consell de la Joventut amb l’IVAJ per tal d’incloure un
curs a la seua formació permanent relacionat amb l’educació
ambiental, utilitzant els materials i recursos que ja tenen creats al
CEACV

- Realització d’una formació interna de l’equip tècnic i la CP en temes de
gestió eficient d’instal·lacions, amb l’objectiu de fomentar les bones
pràctiques i promoure la formació d’entitats i consells en aquest curs.
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3.7.4. Reptes de futur 

Els reptes de futur que afronta medi ambient, són els següents: 
- Generar recursos mediambientals propis per al web de més que

acampar.
- Realitzar formacions per poder canviar les dinàmiques

generades en les espais del consell per a que siguen més
sostenibles

- Mantenir les reunions amb el CEACV per poder oferir uns majors
recursos a les entitats
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3.8. SOCIOECONÒMICA 
3.8.1. Introducció 
 
La joventut necessita polítiques que possibiliten el nostre desenvolupament 
personal, social i professional i que garantisquen l’emancipació com a dret. 
Per això, des de l’àrea de socioeconòmica recollim informació sobre les 
diferents qüestions que afecten a la superació de barreres a l’emancipació 
juvenil, tals com l’ocupació laboral, l’habitatge, la formació en educació formal 
i no formal, la mobilitat, l’habitatge, l’oci o la salut, entre molts altres aspectes, 
per tal de proposar solucions als problemes socioeconòmics a què s’enfronten 
dia a dia les persones joves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartell de la campanya Joves en pràctiques amb motiu de l’1 de maig, Dia Internacional del 
Treball 2020. 
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3.8.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Dotar a les persones 
joves dels coneixements i 
eines necessàries perquè 
es desenvolupen de 
forma sana al món 
laboral 

Acció 1. Desenvolupament de 
campanyes de sensibilització. 
S’han creat campanyes i s’han fet 
publicacions sobre denúncia de 
vulneració de drets laborals, 
sensibilització sobre estos… 

Acció 2. Actualització de la 
campanya “que no et cremen”. 
S’ha preparat una campanya de 
visibilització de l’alt percentatge 
de contractació temporal i 
recordatori dels drets laborals en 
estos contractes per a la 
campanya de Nadal de 2020. 

Acció 3. Seguiment del pla de 
garantia juvenil “Avalem Joves”. 
S’ha assistit a les reunions de 
seguiment i avaluació del pla per 
a escoltar els resultats i fer 
propostes de millora. A més, s’ha 
insistit en què cal reprendre estes 
reunions amb molta més 
freqüència en l’actualitat donades 
les circumstàncies de crisis 
econòmica. 

Impulsar fòrums i espais 
de debat per a posar en 
valor i apropar a les 
persones joves als 
processos que canvien la 
seua vida dins de l'àmbit 
laboral amb l’IVAJ i 
RECONOCE 
Promoure un marc 
legislatiu per a establir 
unes pràctiques de 
qualitat 

Acció 1. Sensibilització sobre les 
pràctiques de qualitat mitjançant 
una campanya de denúncia, la 
campanya “Practica els teus 
drets, #jovesenpràctiques”. 
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Acció 2. Creació d’un document 
de proposta de pràctiques de 
qualitat. S’ha elaborat un decàleg 
de pràctiques i beques de 
qualitat. 
 

Desenvolupament de 
l'autonomia de la 
persona jove des de 
l'accés a l'emancipació 
residencial i la mobilitat 

Acció 1. Informació sobre ajudes i 
recursos d’accés a l’habitatge: 
ajudes al lloguer per a joves. 
 
Acció 2. Creació de campanyes 
pròpies per a la difusió de les 
dades valencianes de 
l’Observatori d’Emancipació 
Juvenil del CJE. Cada 6 mesos 
s’han demanat les dades 
territorials de la Comunitat 
Valenciana, s’han traduït i s’han 
presentat en roda de premsa i a 
través de les xarxes socials, per 
mitjà de campanyes o 
publicacions d’incidència. 
 
Acció 3. Difusió de l’informe sobre 
pobresa juvenil del CJE. 
 
Acció 4. Promoció d’alternatives 
de mobilitat sostenible 
(campanyes àrea de Medi 
Ambient). 
 
Acció 5. Accions de difusió i 
informació en xarxes sobre 
ajudes i ofertes a la mobilitat jove. 
 

Promoure la 
participació 

Impulsar fòrums i espais 
de debat per a posar en 
valor i apropar a les 
persones joves als 
processos que canvien la 
seua vida dins de l'àmbit 
laboral 
 

Acció 1. Continuació del grup de 
treball de socioeconòmica i 
participació de les entitats 
sindicals per a l’elaboració de 
campanyes i posicionaments. 

https://conselljoventut.org/wp-content/uploads/Deca%CC%80leg-Pr%C3%A0ctiques-i-Beques-de-Qualitat.pdf
https://conselljoventut.org/wp-content/uploads/Deca%CC%80leg-Pr%C3%A0ctiques-i-Beques-de-Qualitat.pdf
https://conselljoventut.org/wp-content/uploads/Deca%CC%80leg-Pr%C3%A0ctiques-i-Beques-de-Qualitat.pdf
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Facilitar la 
formació 

Dotar a les persones 
joves dels coneixements i 
eines necessàries perquè 
es desenvolupen de 
forma sana al món 
laboral 
 

Acció 1. Difusió de materials, 
ajudes i recursos per a la recerca 
d’ocupació, per mitjà de les 
xarxes del LABORA. 

Dotar a les persones 
joves de les eines i 
ajudes necessàries per a 
l'emprenedoria 
 

 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Defensar i promoure la 
igualtat real en el mercat 
laboral 

Acció 1. Presentació al programa 
Erasmus+, KA2, un projecte per a 
elaborar una guia de bones 
pràctiques en matèria de 
polítiques d’ocupació juvenil, amb 
l’objectiu de crear posicionament 
i propostes concretes del Consell 
al voltant d’esta qüestió. Projecte 
“Youth Unemployment SOS”. 
 

 
3.8.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Per a començar, cal remarcar la gran quantitat d’objectius descrits en el pla 
de treball 2019-2020 en l’àrea de socioeconòmica, fruit de l’ampli abast de les 
qüestions que envolten l’àrea, i que van derivar en la concreció d’un elevat 
nombre d’accions. Este fet provoca que no s’hagen pogut desenvolupar totes 
les accions planificades, com per exemple: 
 

- Donar difusió a la campanya de drets laborals de l’IVAJ (“en unió mola 
més”), donat que este organisme no l’ha desenvolupada en els últims 
dos anys. 

- Fòrums amb empresaris per al reconeixement del voluntariat 
(RECONOCE). 

- Sensibilització sobre la problemàtica rural a través del seguiment del 
pla “uneix”, donada la manca de relació amb la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

- Treballar sobre el contracte relleu, començant per promoure el debat 
en el grup de treball amb la finalitat de generar una taula de debat amb 
persones expertes en la matèria i elaborar un posicionament en el 
Consell. 
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- Informar sobre ajudes i recursos en l’emprenedoria mitjançant d’una 
campanya el dia de l’emprenedoria i de campanyes amb persones joves 
emprenedores d’èxit. 

- Realització d’un estudi propi sobre la bretxa salarial i càrrecs de 
responsabilitat, donats els limitats recursos per al desenvolupament 
d’estudis propis, que estos dos anys s’han centrat en altres prioritats. 

 
3.8.4. Reptes de futur 
 
Així, l’àrea de socioeconòmica encara els següents reptes de futur: 
 

- De forma immediata, cal executar la campanya “que no et cremen” per 
a visibilitzar l’alt percentatge de contractació temporal i recordar els 
drets laborals en estos contractes per a Nadal de 2020. 

- Com el repte més important, estaria mantindre el grup de treball de 
socioeconòmica, ampliant les seues interaccions i implicant més a les 
entitats sindicals, i sumar altres entitats, com partits polítics o qualsevol 
persona d’entitat o consell local interessada en participar. 

- De forma urgent, insistir a la direcció general d’ocupació i formació del 
LABORA per al seguiment i l’avaluació del pla de garantia juvenil 
“Avalem Joves”, per tal de millorar-lo en les següents convocatòries. 

- Si el projecte europeu KA2 “Youth Unemployment SOS” no s’aprova, 
caldrà presentar-lo a la següent convocatòria Erasmus+, si continua 
considerant-se una prioritat. 

- Treballar qüestions sobre mobilitat de persones joves i apropar el 
contacte amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat. 

- Treballar pel reconeixement de les competències del voluntariat 
(RECONOCE) a través del LABORA. 
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3.9. VIDA SALUDABLE 
3.9.1. Introducció 
 
Des del Consell Valencià de la Joventut, entenem la salut com un tot integral 
de la ment i el cos en el que l’una i l’altra han d’interactuar en armonia i 
equilibri. Aquesta manera d’entendre la salut dista de l’hegemònica, on la salut 
física està al centre, salut sexual és un tabú i la salut mental queda relegada a 
uns pocs serveis públics o bé a aquells que puguen pagarla. Amb aquest 
panorama i sabent que les possibilitats d’accedir al sistema públic de salut 
mental son ben limitades i més encara per a les persones joves, en situació de 
precarietat crónica,  cal emfatitzar la necessitat de tenir una sanitat universal 
que ens protegisca i previnga d'amenaces per a la nostra salut davant les 
diferents situacions de vulnerabilitat que vivim les persones joves. 
 
Reivindiquem la necessitat d'assegurar mecanismes de protecció sòlids que 
asseguren que ningú es queda enrere quan té problemes de salut de qualsevol 
mena, i que des de les Administracions es prioritze la prevenció. 
Des de l’àrea de salut treballem per fer-ho possible i per portar la veu de les 
persones joves i les seues necessitats a l’administració pública, promovent que 
la salut física, sexual, mental… I qualsevol tipus de qüestió que ens afecte, no 
és quede relegada a un segon pla a l’hora de definir e identificar les polítiques 
públiques sanitaries de tot tipus, hem d'exigir la perspectiva jove en les 
polítiques sanitàries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentació de l’estudi Addicció al joc en la joventut en la Comunitat Valenciana. 
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3.9.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Participar activament, 
mitjançant la realització 
de campanyes, 
sensibilització de temes 
com les ITS, malalties 
mentals, 
drogodependència, 
trastorns de la conducta 
alimentària, etc. 

Sensibilitzar a la població sobre la 
salut mental realitzant accions 
comunicatives. 
Acció 1. Es va realitzar la 
campanya “Comunicativa-MENT / 
Precaria-MENT”, amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut Mental. 

Acció 2 .Campanya 1 Desembre 
Dia Mundial de la Lluita contra la 
SIDA - VIH. Es va realitzar la 
campanya Millor preVIHndre que 
curar, per a conscienciar de la 
importància de la protecció i les 
pràctiques de risc. Es van fer 
bandes de làtex, per a tindre en 
recurs més de protecció, per a les 
pràctiques de qualsevol persona, 
diferent als tradicionals 
preservatius. 
Aquestes van ser repartides en 
diverses activitats. 

Acció 3.Estudi Ludopatia. 
Es va realitzar i presentar a les 
Corts Valencianes, un estudi 
sobre l’addicció al joc en la 
joventut que ens permetera 
conéixer com està afectant 
aquest fenomen a les persones 
joves del nostre territori, analitzar 
els comportaments, el 
desenvolupament de l’addicció, 
així com conéixer millor quines 
podrien ser les vies de prevenció 
tant des de la regulació del 
sector, com la prevenció i el 
tractament. 

Acció 4 .Proposta de Resolució 
A l’Assemblea General Ordinària 
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de Biar, es va aprovar per 
unanimitat la proposta de 
resolució “Per un oci alternatiu i 
un consum responsable de la 
joventut valenciana”. 

Acció 5.Pel que fa a la 
sensibilització sobre problemes 
de les ITS i drogodependència, 
s’han compartit diverses 
publicacions relacionades 
d’entitats i organismes experts en 
la matèria. 

Acció 6.Per altra banda, en les 
nostres activitats es van repartir 
materials profilactics, i informació 
proporcionada per el Ministeri, 
sobre alcohol i THC. 

Promoció d'hàbits de 
vida saludable com 
l'alimentació i l'esport. 

Acció 1.Que en tota activitat del CVJ 
es faça una revisió i adaptació, en la 
mesura de les possibilitats, dels 
menús perquè siguen equilibrat. 

Acció 2.A totes les activitats del 
Consell on s’inclou qualsevol tipus 
de dinar, s’ha tractat que siguen 
equilibrats, així com de comerç 
local i de proximitat, sempre que 
la situació l'ha permès. 

Acció 3 .Dia Mundial de la Salut 
Es van realitzar diverses 
publicacions, dins de la Campanya 
Joves des de casa, al voltant de la 
promoció d’hàbits de vida saludable, 
tenint en compte la situació que 
s’estava vivint, ja que va coincidir 
amb el confinament. 

Promoure la 
participació 
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Facilitar la 
formació 

Promoure formació en 
matèria de salut jove 

Acció 1.S’han compartit en XXSS 
diverses campanyes, així com 
cursos i formacions d’altres 
entitats expertes en la matèria, 
com el Programa d’Agents Joves 
en Educació per a la Salut 
(PAJEPS). 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Infografies sobre la salut mental i la joventut amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental. 

3.9.3. Accions planificades no desenvolupades 

Incidència política 
- Incidència amb la GVA per a la creació d'un pla valencià de salut sexual

que compte com a públic objectiu la joventut en general i també les
entitats juvenils.



INFORME DE GESTIÓ 
Comissió Permanent 

2019-2020 

44 

- Aconseguir per part de la GVA una estratègia per a l’educació sobre les
substàncies i prevenció.

Facilitar la formació 
- Crear a un mòdul/formació per dotar de capacitats com a persones

agents d'educació no formal.

3.9.4. Reptes de futur 

- Mantenir el contacte amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, així com les diverses Directores Generals d’Assistència
Sanitària i Salut Pública i Addiccions.

- Continuar amb la Visibilització de la importància de la salut mental
entre les persones joves.

- Seguiment a la Llei del Joc.
- Participació en la Comissió que desenvoluparà els reglaments.
- Continuació amb la col·laboració amb la UV per a l'elaboració del

reglament que posarà en marxa la Llei.
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3.10. FORMACIÓ 
3.10.1. Introducció 

Des del Consell Valencià de la Joventut apostem per enfortir el teixit 
associatiu mitjançant la formació de les persones joves del territori valencià. 
L’objectiu de l’àrea és oferir eines i recursos de formació i facilitació a totes 
les entitats i consells que formen part del Consell Valencià de la Joventut, així 
com a la joventut no associada, per tal de donar resposta a les seues 
necessitats formatives, generar espais de trobada on enriquir-nos les unes de 
les altres i conéixer altres entitats i associacions del territori.  

L’àrea de Formació compta amb una borsa de formadores, un grup de 
persones joves voluntàries amb experiència associativa i/o en processos de 
participació juvenil i pràctica docent. Aquesta borsa, treballa de forma 
conjunta per a ajudar al Consell a desenvolupar i dur a terme la línia de 
formació anual i la facilitació de processos.  

Aquesta línia formativa té tres vies d'actuació: pla anual, facilitacions i 
formacions a la carta. 

- El Pla Anual de Formació és l’oferta formativa anual oberta a totes les
persones joves del territori valencià. Són un recull de formacions de
temàtica tancada adaptades a la realitat juvenil actual.

- Les Facilitacions són accions personalitzades per a les entitats o
consells que es dissenyen en funció de les seues necessitats. Són el
conjunt d’eines, tècniques i habilitats per a garantir el bon
funcionament d’un grup, la presa de decisions i la clarificació dels
acords aconseguits.

- Les Formacions a la Carta són accions formatives personalitzades per
a les entitats o consells que es dissenyen en funció de les seues
necessitats. Són les accions de formació sobre les temàtiques del pla
anual o d’altres temàtiques que les entitats plantegen i que s’estudiaran
si poden ser cobertes per la Borsa de Formació.

3.10.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Oferir a la joventut eines 
i recursos necessaris per 
a fomentar la 
participació associativa 

Acció 1. Desenvolupament d’un 
itinerari formatiu per a Consell: 
s’ha dissenyat i dut a terme 
l’itinerari formatiu per a Consells 
locals de joventut “bona gestió 
d’un Consell” amb tres formacions 
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i una trobada online. 

Promoure la 
participació 

Difondre el pla de 
formació per tal 
d’arribar a tota la 
joventut 

Acció 1. Difusió del pla de 
formació: s’ha fet un canvi de la 
imatge de la borsa, així com del 
disseny del document de l’oferta 
formativa. 

Acció 2. Difusió del pla de 
formació: s’ha fet difusió a xarxes 
socials de totes les accions 
formatives del Consell, així com 
de l'oferta formativa oberta a 
entitats i Consells. 

Conèixer les necessitats 
específiques de les 
entitats membres en 
l’àmbit formatiu 

Acció 1. Recerca de necessitats: 
s’ha fet una anàlisi de les 
necessitats d’entitats i Consells 
per a recollir les temàtiques o 
interessos. 

Acció 2. Recerca de necessitats: 
s’ha dissenyat l’oferta formativa 
en funció dels interessos i 
demandes de les entitats i 
Consells. 

Facilitar la 
formació 

Apropar el pla de 
formació a totes les 
persones (entitats 
membre, entitats 
externes i persones 
sense entitat) 

Acció 1. Descentralització: s’han 
realitzat accions formatives 
emmarcades dins del Pla anual en 
diferents punts del territori 
Valencià. 

Acció 2. Apropament de Pla 
formatiu: s’han realitzat 
formacions a la carta i 
facilitacions en diferents punts del 
territori valencià. 

Acció 3: Apropament pla 
formatiu: s’ha obert la 
participació als cursos de 
formació a persones no 
associades. 
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Realitzar un seguiment 
de les accions formatives 

Acció 1. Assistència CP: s’ha 
comptat amb l'assistència de 
persones de la Comissió 
Permanent en totes les accions 
formatives de la BdF. 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Promoure la igualtat real 
en el Consell i les entitats 

Acció 1. Promoure la igualtat real: 
s’ha dut a terme el procés 
d’anàlisi, diagnòstic i elaboració 
d’un Pla d’Igualtat amb l’objectiu 
d’oferir-ho com a recurs  a totes 
les entitats i Consells. 

Promoure la formació en 
l’àmbit de gènere 

Acció 1. Promoure la formació en 
l’àmbit de gènere: s’ha inclòs els 
curs de formació “Entitats amb 
perspectiva de Gènere” dins del 
pla de formació. 

Acció 2. Promoure la formació en 
l’àmbit de gènere: s’han dut a 
terme diferents accions 
formatives a demanda d’entitats i 
Consells  emmarcades dins de la 
temàtica de Perspectiva de 
Gènere. 

3.10.3. Accions planificades no desenvolupades 

S’han realitzat totes les accions plantejades, així i tot, seria positiu mantenir 
algunes accions per tal d’acabar de consolidar-les.  

3.10.4. Reptes de futur 

- Adaptar l’oferta formativa a la situació actual de la COVID-19.
- Visibilitzar l’oferta formativa dins de les entitats i Consells locals.
- Promoure la realització de facilitacions i formacions a la carta a les

entitats i Consells locals.
- Posar en valor l’oferta formativa del Consell Valencià de la Joventut.
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Formacions de la Borsa de Formació. 
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3.11. PARTICIPACIÓ 
3.11.1. Introducció 

El Consell Valencià de la Joventut té l’oportunitat de reivindicar 
l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de les entitats juvenils i els 
consells locals de joventut a l’hora de generar espais de participació. 
L’associacionisme és una resposta a una necessitat col·lectiva, des de 
l’estabilitat, fent que siga una reacció amb una missió a llarg termini i, 
històricament, s’ha demostrat com a fonamental en la transformació de la 
societat. Per això, el Consell Valencià de la Joventut ha de ser un agent actiu 
en la promoció de l’associacionisme com a format de participació consolidat. 
L’aparició de noves formes de participació és una oportunitat, on grups de 
persones amb una inquietud en les decisions del punt comú, poden enriquir 
els consells locals i les entitats. Considerem fonamental promoure la 
participació juvenil arreu del nostre territori. Cal apropar el Consell Valencià 
de la Joventut a tot el jovent i promoure la creació de moviments col·lectius 
per a què existisca una joventut activa i compromesa. 

Per això aquesta àrea basa els seus esforços en visibilitzar l’important paper 
que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit 
associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. Alhora també 
fem propostes per tal de millorar el nostre sistema democràtic. 

3.11.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Fomentar el vot jove Acció 1. Desenvolupar la 
campanya 
d'eleccions. Es van fer diferents 
accions per a les eleccions locals i 
autonòmiques. 

Donar a conèixer l'opinió 
de la joventut 

Acció 1. Presentació i campanya 
de difusió de l'estudi qualitatiu. Es 
va fer un estudi sociològic sobre 
la joventut de la Comunitat 
Valenciana amb una bona 
resposta mediàtica. 

Promoure la 
participació 

Promoure el 
coneixement de les 
institucions valencianes. 

Acció 1. Instituir el Parlament 
Valencià Jove i donar-li suport 
per a la seua 
continuació. Es va realitzar el 
parlament amb 60 participants. 
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Els resultats obtinguts van ser 
molt positius. 

Facilitar la 
formació 

Incidir sobre nous 
càrrecs de 
responsabilitat sobre 
polítiques de joventut 

Acció 1. Creació de cursos de 
formació bàsica 
sobre polítiques de joventut per a 
Consells locals, regidories, etc. Es 
van impartir diferents sessions a 
les que acudiren regidores i 
regidors. 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Incorporar a noves 
entitats 

Acció 1. Establir contacte amb 
entitats no adscrites al Consell. 
S’ha establert contacte amb 
entitats com lambda, FESORD, 
FEMECV… 

Acció 2. Revisar i actualitzar els 
convenis. S’ha signat conveni de 
col·laboració amb FEMECV. 
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Trobada Triangle Jove 2019 

3.11.3. Accions planificades no desenvolupades 

- Creació d'un pla de participació per a la incorporació de la joventut no
associada al Consell

- Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a participar en activitats
del Consell.

- Elaborar una guia de polítiques de joventut per a les regidories de
joventut i la Direcció General

Encara que la participació era una aposta d’aquest pla de treball, el perfil 
tècnic no estava del tot definit, tenint poques hores i altres tasques que han 
dificultat la realització de tant el pla com les guies.  

S’han aconseguit algunes accions parcialment, utilitzant els espais generats 
en les trobades o assemblees per fer processos participatius. El contacte amb 
les entitats es fluid.  
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3.11.4. Reptes de futur 

És per això que, l’àrea de participació es planteja els següents reptes: 

- Replantejar com treballar la participació en els diferents espais creats
al consell, adaptant el perfil tècnic a les necessitats del moment, per tal
de generar un acompanyament en els processos de relleu de les
entitats.

- Amb activitats com el Parlament Valencià Jove s’ha aconseguit una
participació per part de la joventut no associada, sent molt enriquidora.
Cal trobar la manera de incloure a aquest perfil en el nostre tipus de
participació per seguir creant un teixit associatiu.

- Coordinar la participació en els pressupostos participatius 2021.
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3.12. TERRITORIAL 
3.12.1. Introducció 

Des del Consell Valencià de la Joventut apostem per l’articulació del moviment 
associatiu juvenil valencià en tots els nivells. És per aquest motiu que defensem 
el model dels consells locals i territorials de joventut que arreplega la Llei 
15/2017, de polítiques integrals de joventut. 

L’àrea de territorial és, per tant, l’encarregada de donar suport a aquestes 
estructures de participació juvenils. Entre les accions que es desenvolupen 
estan: 

- Suport tècnic i logístic.
- Facilitació de processos.
- Acompanyament en la redacció de projectes i subvencions.
- Assessorament a les persones voluntàries.
- Mediació amb les administracions.

3.12.2. Objectius assolits 

Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Fomentar l'estabilitat i 
donar eines per a millorar 
la situació dels Consells 
Locals i Territorials de 
Joventut 

Acció 1. Implicar als CLJ en el 
disseny i execució de les nostres 
accions i campanyes. 

- La clau del vot 2019.
- Orgull 2019.
- La joventut en joc 2019.
- Millor preVIHndre 2019.
- Joves des de casa 2020.
- Joves en marxa 2020.

 Acció 2. Intervenir en aquelles 
situacions que els CLJ necessiten. 
S’han realitzat reunions de 
mediació entre 2 CLJ i els seus 
ajuntaments. 

 Acció 3. Guia sobre el bon 
funcionament d'un CLJ. A partir 
d’una KA3, en torn a la 
participació, la inclusió i la 
incidència dels consells de 
joventut, s’ha elaborat la guia 
“Inclusive Powerful Youth 
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Councils” i un moodle. 

 Acció 4. Guia sobre la creació 
d'un CLJ. Hi ha un esborrany de la 
guia a l’espera de que es publique 
el decret que desenvolupe la Llei 
15/2017. 

 Acció 5. Assistir a totes les 
Assemblees o activitats dels CLJ. 
Malgrat que no han sigut massa, 
s’ha participat en aquelles 
assemblees i activitats en les que 
s’ha demanat participació per 
part dels CLJ. 

Acció 6. Creació de ferramentes 
de seguiment de la situació dels 
CLJ. 

Reforçar el suport de les 
administracions públiques 
cap als CLJ 

Acció 1. Pactar amb l'IVAJ un 
model clar i estable de 
finançament. Malgrat les 
dificultats provocats pels canvis 
de personal de l’IVAJ, s’ha arribat 
a acords sobre les clàusules, 
arribant a fer adaptacions a la 
situació d’emergència sanitària. 
S’està treballant una proposta 
més adaptada a la realitat dels 
CLJ. 

Acció 2. Dedicar un dia del 
projecte “Joves des de casa” a 
explicar els CLJ. 

Acció 3. Píndola formativa en 
l’Infòrum 2020 sobre CLJ. 

Acció 4. Acord amb l’IVAJ per a 
traure una campanya conjunta 
per a donar a conèixer els CLJ. 
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Promoure la 
participació 

Promoure la creació 
d'entitats i Consells Locals i 
Territorials de Joventut 

Acció 1. Realitzar un mapeig sobre 
la situació de la joventut i el teixit 
associatiu en determinades 
municipis per a estudiar la creació 
de nous consells de joventut. Es van 
iniciar 3 processos participatius de 
possibles CLJ i s’ha creat un nou 
CLJ a Borriana. 

Promoure la participació 
de les persones joves no 
associades mitjançant els 
Consells Locals i 
Territorials de Joventut 

Acció 1. Realitzar un mapeig sobre 
la situació de la joventut i el teixit 
associatiu en determinades 
municipis per a estudiar la creació 
de nous consells de joventut. Es van 
iniciar 3 processos participatius de 
possibles CLJ i s’ha creat un nou 
CLJ a Borriana. 

 Acció 2. Fer intervenció als IES 
promovent la guia participa i la 
participació estudiantil. S’han fet 
intervencions a través del projecte 
“joves en marxa”. 

 Acció 3. Donar suport tècnic i 
formació a les associacions 
d'alumnat. S’ha acompanyat en el 
procés de constitució d’una 
associació estudiantil en Novelda. 
S’han fet col·loquis sobre creació 
d’associacions juvenils. 

Fomentar l'estabilitat i 
donar eines per a millorar 
la situació dels Consells 
Locals i Territorials de 
Joventut 

Acció 1. Trobada anual de CLJ. 
S’han fet TROVACOLO en 2019 i 
2020, a més d’una trobada en línia 
post-confinament. 

 Acció 2. Participar a les activitats 
organitzades pels CLJ i les seues 
entitats. Malgrat que no han sigut 
massa, s’ha participat en aquelles 
assemblees i activitats en les que 
s’ha demanat participació per 
part dels CLJ, com ara la 
presentació de l’estudi del CLJ 
Xàtiva. 
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Facilitar la 
formació 

Formar per a la promoció i 
enriquiment de 
l'associacionisme i als 
Consells Locals i 
Territorials de Joventut 

Acció 1. Pla formatiu. S’ha elaborat 
un itinerari formatiu específic per a 
CLJ amb dos formacions 
presencials sobre la bona gestió 
d’un CLJ i una formació en línia 
sobre comptabilitat de CLJ. 

Informar i formar al 
personal polític sobre la 
funció i el procés d'un CLJ 

Acció 1. Formació per a noves 
regidories de joventut. S’han fet 2 
formacions, una a València amb 3 
ajuntaments i altra a Castelló amb 6 
ajuntaments. 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Incloure la perspectiva de 
gènere en el funcionament 
dels CLJ en coordinació 
amb feminismes 

Acció 1. Oferta formativa. A partir 
de les facilitacions i els diferents 
contactes, les dones de la CP del 
Consell Valencià de la Joventut han 
acompanyat i fet seguiment a les 
dones dels CLJ. 

Promoure la creació de 
Plans d'Igualtat en els CLJ 
coordinació amb 
feminismes 

TROVACOLO 2020. 
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3.12.3. Accions planificades no desenvolupades 

Les accions planificades que no s’han desenvolupat han sigut les següents: 

- Realitzar una reunió política a l'any amb cada un dels CLJ per a donar-
los suport i fer seguiment d'aquests. Aquesta acció estava dins de
l’objectiu de fomentar l'estabilitat i donar eines per a millorar la situació
dels Consells Locals i Territorials de Joventut. Si ben és cert que no
s’han pogut fer reunions entre Comissions Permanents, amb la majoria
dels CLJ ha hagut un contacte directe i fluït, i s¡han produït punts de
trobada. No obstant això, no s’ha arribat a tots els CLJ ni a tots els
membres de la CP dels CLJ als que s’ha arribat. S’ha de treballar per tal
que els CLJ ens conviden a les seues assemblees i aprofitar els eixos
espais per poder fer un bon acompanyament.

- Reunions amb els Ajuntaments on hi ha CLJ. Aquesta acció estava dins
de l’objectiu de reforçar el suport de les administracions públiques cap
als CLJ. Sols s’han fet reunions de mediació entre CLJ i ajuntaments
quan calia arribar a acords, però no s’ha fet cap reunió específica amb
els ajuntaments.

- Reunió amb Ajuntaments amb possibilitat de CLJ. Aquesta acció també
estava dins de l'objectiu de reforçar el suport de les administracions
públiques cap als CLJ. Si ben és cert que s’han fet algunes reunions amb
alguns ajuntaments, moltes vegades la reunió responia a una necessitat
per part dels ajuntament que no s’ajustava a la possibilitat de creació
d’un consell de joventut.

- Ruta de presentació a noves regidories. Aquesta acció estava dins de
l’objectiu d’informar i formar al personal polític sobre la funció i el
procés d'un CLJ. Com que es van prioritzar les formacions per establir
els contactes, i les formacions van tindre una participació per part de
polítics molt reduïda, no es van fer reunions concretes. Però sí es va
participar en les reunions comarcals convocades per l’IVAJ per a
explicar les polítiques de joventut a regidores i tècniques, on vam
aprofitar per parlar de participació juvenil i consells de joventut.

- Facilitació del procés per part de la BdF. Aquesta acció estava dins de
l’objectiu de promoure la creació de Plans d'Igualtat en els CLJ
coordinació amb feminismes. Com que s’ha endarrerit el procés de
creació del Pla d’Igualtat del Consell Valencià de la Joventut a causa de
la situació sanitària, no s’ha pogut desenvolupar l’acció en els CLJ.
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3.12.4. Reptes de futur 

La inestabilitat i els canvis freqüents no permeten un avanç. Malgrat això, en 
els últims anys s’ha aconseguit assentar una bona base de treball amb els 
consells de joventut. És per això que, de cara al pròxims anys es plantegen els 
següents reptes: 

- Fer pedagogia amb els propis consells de joventut sobre què és un
consell, les seues funcions i finalitats, i la importància de la seua figura.
S’ha de garantir que els consells existents siguen vertaderes
plataformes de participació amb capacitat d’incidir en el seu àmbit
territorial, evitant que es generen experiències poc participatives,
inactives o allunyades del model de consell que defensa el Consell
Valencià de la Joventut i la Llei 15/2017 de polítiques integrals de
joventut.

- Formar i acompanyar als consells en la seua tasca d’incidència política,
deixant enrere consells “activistes” per a evolucionant cap a consells
“polítics” amb discurs i capacitat de garantir el desenvolupament de
polítiques locals de joventut amb perspectiva juvenil.

- Incidir en la publicació del decret que regula el seu funcionament per
tal de d’aclarir qüestions que no queden cobertes en la Llei.

- Publicar guies sobre la creació i el bon funcionament dels consells de
joventut.

- Millorar el procés i els tràmits per a signar el conveni de col·laboració
entre els consells i l’IVAJ, a través de formacions i una millora dels
annexos adjunts al conveni.

- Treballar amb els consells i les administracions públiques per tal de
millorar la situació de no liquiditat que pateixen els consell pel retard
dels tràmits i del pagament de les ajudes per part de les
administracions públiques.

- Elaborar una bona campanya, en coordinació amb l’IVAJ i la Xarxa
Jove, per tal de donar a conèixer a tots els ajuntracions i professionals
de joventut del territori la figura dels consells, així com la seua creació,
el seu funcionament i el paper de les administracions de cara als
consells i els processos de constitució.

- Actualitzar base de dades i la documentació dels consells locals de
joventut.
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- Adaptar els estatuts dels consells de joventut a la nova normativa, quan 
s’aprove el decret que desenvolupa la Llei 15/2017. 
 

- Recuperar i iniciar nous processos de constitució de consells de 
joventut en municipis on la realitat siga favorable. 
 

- Continuar treballant la relació amb les persones voluntàries dels 
consells de joventut, per tal d’establir una relació propera que 
afavorisca un bon acompanyament tècnic i polític. 
 

- Continuar treballant el teixit d’una xarxa de contactes entre els consells 
que afavorisquen una bona interrelació, coordinació i cooperació. 
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3.13. INTERNACIONAL 
3.13.1. Introducció 

L’àrea d’Internacional és fonamental per a desenvolupar projectes mitjançant 
el programa ERASMUS+. En aquesta àrea treballem des de temes relacionats 
amb la mobilitat internacional per a l’aprenentatge fins a temes més 
complexos com la migració i l’exili juvenil, on ens esforcem per a trobar les 
millors solucions i ajudar les persones joves que es troben en aquesta situació. 
A més a més, desenvolupem projectes que són d'interés per a la joventut i que 
ens proporcionen l’oportunitat de conéixer la realitat dels i les joves en altres 
països. 

Al Consell Valencià de la Joventut entenem que les relacions internacionals les 
efectuem i tenen sentit quan cooperem amb altres plataformes similars en 
determinats camps i amb uns objectius comuns. De la mateixa manera, creiem 
que la cooperació que ha de desenvolupar el Consell és aquella que cree i 
potencie marcs i espais d’intercanvis amb altres consells o plataformes 
juvenils. 

Accions realitzades amb motiu de les eleccions europees de 2019, dins de la campanya La clau 
el vot. 
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3.13.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions  

Fer incidència 
política 

Enriquir la visió que 
tenen les persones joves 
sobre Europa 

Acció 1: Participació en el 
projecte KA3 Voteu. 
 
Acció 2: Participació en el 
programa de diàleg europeu amb 
la joventut en els següents espais: 

- Ambaixada Valenciana de 
diàleg europeu amb la 
joventut 

- Participació en el National 
Working Group  

 
Acostar les institucions i 
els espais de participació 
europea a la joventut 
valenciana per a 
fomentar la seua 
participació 

Acció 1: Elaboració d’un projecte 
per a professionals de joventut. 

- KA2 ERYICA 
 

Acció 2: Elaboració d’un projecte 
per a centres de joventut. 

- KA2 HGYC 
 

Acció 3: Elaboració d’un projecte 
per a consells de joventut. 

- KA2 Youth Concils 
 

Promoure la 
participació 

Augmentar la 
participació de la 
joventut en les eleccions 
europees 

Acció 1: Elaboració del projecte 
KA3 Voteu. 
 
Acció 2: Elaboració d’una toolbox 
de recursos. 
 
Acció 3: Elaboració d’una 
comparativa dels diferents 
programes electorals. 
 

Identificar accions 
estratègiques per a 
compartir bones 
pràctiques en l’àmbit 
europeu i internacional 

Acció 1: Participació en els 
següents moments d’intercanvi 
de bones pràctiques: 

- KA1 Finlandia 
- Reunió Consell de PARANÀ 

Brasil 
- Reunió National Working 
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Group Francia 
- Reunió Consells Locals 

Bolivia 
 

Acció 2: Participació en espais de 
representació, intercanvi de 
bones pràctiques i formació: les 
universitats de joventut.  

- Universidad De juventud y 
desarrollo (UYD): es va 
realitzar una trobada de 
representació de la xarxa 
europea de l’assemblea de 
les regions. 

- Universidad 
Euromediterránea de 
Juventud. MEDUNI: es va 
realitzar una trobada de la 
xarxa euromediterrània de 
joventut. 
 

Facilitar la 
formació 

Identificar accions 
estratègiques per a 
compartir bones 
pràctiques en l’àmbit 
europeu i internacional 

Acció 1: Exportació del model de 
posicionament juvenil que té el 
Consell Valencià de la Joventut. 

- KA2 ERYICA 
- Reunió PROM 

 
Acció 2: Participació en espais de 
representació on s'aconsegueix 
un posicionament comú. 

- Youth Regional Network 
(Assemblea de les regions)  

- Euromed Youth Network.  
 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Impulsar la implicació de 
les persones joves en la 
lluita contra el discurs 
d’odi i la promoció dels 
drets humans 

Acción 1: Programa Youth 
Ambassadors ERYICA. 
Acció 2: Trobada internacional de 
Youth Ambassadors  

- European Youth Work 
Convention.   
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3.13.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Després d’analitzar el pla de treball i les accions plantejades es pot observar 
que tots els objectius han sigut complits i totes les accions planificades han 
sigut desenvolupades. 
 
3.13.4. Reptes de futur 
 
Els reptes de futur que es plantegen des de l'àrea d’internacional en el pròxims 
anys són els següents: 
 

- Continuar sol·licitant projectes d'Erasmus + que tinguen cabuda i donen 
suport a objectius estructurals del consell.  

 
- Continuar amb la representació internacional en els principals espais 

en què el consell té especial interés: 
- Youth Regional Network AER 
- Diàleg europeu amb la joventut 
- Universitats de joventut (North-Sud center) 
- ERYICA 
- Comité de relacions internacionals del CJE  
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3.14. COMUNICACIÓ 
3.14.1. Introducció 
 
La comunicació ha adquirit un pes fonamental en la nostra societat. La 
informació és poder i com a joves hem d'estar actualitzades de tot allò que 
influïsca en la nostra vida quotidiana. Des del Consell Valencià de la Joventut 
treballem per a donar a conéixer la realitat del jovent, tant a l'Administració 
Pública com a empreses i a la societat civil en general. Per això, intentem 
millorar la nostra participació en els mitjans de comunicació i a les nostres 
xarxes socials a través d'un Pla de Comunicació on totes les associacions que 
vulguen podran ser partícips de la seua elaboració i execució. En definitiva, 
promovem l'ús de la comunicació com una eina eficaç al servei de les finalitats 
i objectius del Consell Valencià de la Joventut. 
 
3.14.2. Objectius assolits 
 
Objectius 
Generals 

Objectius Específics Accions 

Fer incidència 
política 

Ser un referent en 
matèria de joventut per 
als diferents mitjans de 
comunicació offline i 
online 

Acció 1. Enviament de notes de 
premsa cada vegada que un 
tema d’actualitat afecte la 
joventut. Les notes de premsa 
s’han enviat des del Consell 
Valencià de la Joventut de 
manera constant per marcar el 
posicionament de l’entitat 
respecte dels temes d’actualitat, 
així com per a expresar les 
reivindicacions i demandes en 
diferents àmbits. 
 
Acció 2. Contacte amb els mitjans 
de comunicació i periodistes de 
referència cada vegada que un 
tema d’actualitat afecte la 
joventut valenciana. 
 
Al llarg dels dos últims anys s’ha 
millorat la relació del Consell 
Valencià de la Joventut amb els 
mitjans de comunicació d’àmbit 
autonòmic. Actualment, comptem 
amb una gran quantitat de 
contactes de periodistes en 
diversos mitjans de comunicació, 
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com Levante, Las Provincias, 
elDiario.es CV o À Punt, amb els 
quals tenim una relació fluida i de 
col·laboració. 
 
Acció 3. Preparar almenys dos 
campanyes integrades cada una 
amb la resta d’àrees del CVJ que 
tinguen ressò als mitjans de 
comunicació online i offline. 
 
Al llarg del 2019 i el 2020, s’han 
preparat diverses campanyes des 
de les diferents àres de treball del 
CVJ. Alguns exemples són la 
campanya ‘La clau del vot’, que es 
va dur a terme en març del 2019 
amb l’objectiu d’incentivar el vot 
de les persones joves de cara a 
les pròximes eleccions estatals, 
autonòmiques, municipals i 
europees; la campanya ‘La 
joventut en joc’, creada amb 
motiu del 12 d’agost de 2019, Dia 
Internacional de Joventut;  i la 
campanya ‘Més de 12’, creada 
amb motiu del 12 d’agost de 2020, 
Dia Internacional de Joventut. 
 
Acció 4. Preparar un article 
d’opinió de cada àrea de la 
Comissió Permanent cada dos 
mesos, on es parle dels diferents 
problemes als quals s’enfronta la 
joventut valenciana. 
 
Al llarg de 2019 i 2020 s’han 
publicat diversos articles d’opinió 
de diferents membres de la CP 
sobre diferents àrees de treballs. 
Alguns d’ells són: 

- Millor preVIHndre, d’Elena 
Mañas per a Levante (13-
02-2019) 

- Les persones joves: una 
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consciència grupal, de 
Cristina Martínez per a 
Levante (12-12-2019) 

- Massa jove per a opinar, de 
Pilar Blasco per a 
elDiario.es CV (11-02-2020) 

- Cuidar-nos per fer camí, de 
Pilar Blasco per a Levante 
(07-03-2020) 

- Practica els teus drets, 
d’Elena Mañas per a 
Levante (30-04-2020) 

- Per culpa de la joventut, de 
Pilar Blasco per a Levante 
(11-05-2020) 

- Capítol 6: Una joventut 
alienada, d’Elena Mañas per 
a elDiario.es CV (18-05-
2020) 

- L’equilibri que suma, de 
Cristina Martínez per a 
Levante (03-06-2020) 

- Ser jove en temps de 
pandèmia, de Pilar Blasco 
per a Levante (20-09-
2020) 

- Tomar partido, de Pilar 
Blasco para elDiario.es CV 
(16-11-2020) 
 

Promoure la 
participació 

Convertir la web i XXSS 
del CVJ en punt 
d'informació per a la 
joventut associada i no 
associada 

Acció 1. Realitzar almenys 5 
publicacions en Facebook, 10 tuits 
y 7 stories a la setmana en les 
diverses xarxes socials del CVJ. 
 
Les xarxes socials s'han convertit 
en el principal mitja de 
comunicació del Consell Valencià 
de la Joventut amb les 
associacions i entitat, institucions 
polítiques i agents socials i també 
amb la gent jove valenciana. 
L'activitat en aquests canals és 
constant i es comparteix 
contingut en tots els perfils del 
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CVJ de manera diària. 
 
Acció 2. Definir objectius anuals 
en XXSS. Augmentar un 20% el 
nombre de persones seguidores i 
interaccions al final de la CP. 
 
La gran activitat del Consell 
Valencià de la Joventut ha 
permés que en els dos últims anys 
el nombre de seguidors en les 
diferents xarxes socials en les 
quals tenim presència hagen 
augmentat de manera 
considerable, igual que la 
interacció i el tràfic. Açò queda 
clarament reflectit en les 
següents xifres: 

- Facebook: l'1 de gener de 
2019, el perfil comptava 
amb 4.619 seguidors i, a 23 
de novembre de 2020, la 
xifra és de 5758. 

- Twitter: l'1 de gener de 
2019, el perfil comptava 
amb 2.342 seguidors i, a 23 
de novembre de 2020, la 
xifra és de 2.847. 

- Instagram: en novembre de 
2019, el perfil comptava 
amb 1.734 seguidor i, a 23 
de novembre de 2020, la 
xifra és de 2.459. 

 
Acció 3. Informar de totes les 
ajudes 
dissenyades per a joves. 
Des de les xarxes socials del 
Consell Valencià de la Joventut 
s'han donat a conéixer totes les 
ajudes públiques i privades a les 
quals poden accedir la gent jove, 
com per exemple, les ajudes al 
lloguer. A més d'informar sobre 
l'ajuda en si, també s'ha fet 
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seguiment del procés i s'ha 
informat dels terminis i de les 
resolucions finals. 
 
Acció 4. Obrir perfil del Consell 
Valencià de la Joventut en TikTok. 
Aquesta acció no estava 
contemplada en el pla de treball, 
però a causa de l'enorme 
popularitat que ha adquirit 
aquesta xarxa social, sobretot 
entre la gent jove, es va decidir 
obrir un perfil corporatiu del CVJ. 
Actualment, comptem amb 40 
seguidors i s'intenta publicar un 
vídeo a la setmana. 
 

Facilitar la 
formació 

Treballar en la xarxa de 
comunicació amb els 
consells locals 

Acció 1. Refer grups de whatsapp 
o llistes de difusió per a enviar 
tota la informació del CVJ a les 
associacions i consells. 
 
Els grups de Whatsapp s'han 
eliminat perquè entraven en 
conflicte amb la Llei de protecció 
de dades. Per aquest motiu es va 
optar per un grup de Telegram, 
que sí que s'ha creat. 
 
D'altra banda, les llistes de difusió 
sí que s'han actualitzat amb la 
informació de contacte de tots els 
consells i entitats. De fet, el correu 
electrònic és el principal mitjà de 
comunicació interna del CVJ amb 
els seus membres. 
 
Acció 2. Dissenyar, en 
coordinació amb l'àrea de 
formació, cursos, jornades de 
comunicació o xerrades perquè 
els consells locals i associacions 
milloren la seua comunicació. 
 
De manera conjunta entre l'àrea 
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de Comunicació i la de Formació, 
s'han realitzat formacions sobre 
comunicació per a consells i 
entitats amb el fi d'ajudar-les a 
millorar en aquest àmbit. El pla 
d’oferta formativa inclou un curs 
de xarxes socials. A més, diversos 
consells locals, com per exemple 
el de Xàtiva, han sol·licitat cursos 
sobre comunicació i xarxes. 
 

Promoure la 
igualtat 
d’oportunitats 

Donar major visibilitat a 
les activitats pròpies del 
CVJ i de les associacions 
que formen part 

Acció 1. Realitzar un mínim de 
campanyes pròpies en xarxes 
socials a l'any. 
 
S'han realitzat diverses 
campanyes pròpies a les xarxes 
socials del CVJ amb diferents 
motius i involucrat a diferents 
àrees. Per exemple, la campanya 
del 25N del 2020 des de 
Feminismes, la campanya del Dia 
Universal del Xiquet i la Xiqueta 
del 2020 per a reivindicar el dret 
a l'oci educatiu des d'Educació No 
Formal o la campanya de 
pressupostos de la Generalitat 
2021 des d'incidència política. Les 
campanyes de conscienciació i 
reivindicació pròpies per a xarxes 
socials s'han convertit en una eina 
molt utilitzada en l'àrea de 
Comunicació. 
 
Acció 2. Renovació del web. 
Aquesta acció no estava 
contemplada inicialment en el pla 
de comunicació. 
 
Està en marxa la creació del nou 
web del Consell Valencià de la 
Joventut, en la qual s'han 
incorporat millores substancials 
per a tindre un espai online 
actualitzat i funcional. Malgrat 
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que la nova pàgina no està 
operativa, està pràcticament 
acabada a falta de unes 
modificacions finals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de la nova pàgina web del Consell Valencià de la Joventut. 
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3.14.3. Accions planificades no desenvolupades 
 
Les accions planificades que no s'han dut a terme són les següents: 
 

- Refer grups de whatsapp o llistes de difusió per a enviar tota la 
informació del CVJ a les associacions i consells. 

 
Aquesta acció s'ha dut a terme de manera parcial. Si bé els llistats de difusió 
per correu electrònic sí que s'han actualitzat i s'han convertit en el principal 
canal de comunicació interna del CVJ amb les seues entitats, el grup de 
Telegram que es va crear per a millorar la comunicació interna i fer-la més 
fluida no s'ha utilitzat quasi. Caldrà valorar de cara al pla de treball de la 
pròxima CP si és un canal de comunicació que es vol potenciar o si s'opta de 
manera definitiva pel correu electrònic. 
 

- Realitzar una sèrie d'infografies sobre la importància dels consells de la 
joventut i la seua labor en la societat perquè els consells locals puguen 
informar sobre el treball que realitzen per a les persones joves. 

 
L'objectiu d'informar sobre el treball que fan els consells locals es va abordar 
en diverses accions que es van desenvolupar al llarg de 2019 i 2020, pel que 
l'elaboració d'aquestes infografies no es va marcar com una tasca prioritària. 
Posteriorment, es va establir que aquestes infografies es crearien com a 
contingut per a la nova web, però donat que aquesta tasca s'ha allargat 
durant tot l'últim any, aquesta feina també ha quedat postergada. 
 
3.14.4. Reptes de futur 
 
Els reptes de futur que s'han de dur a terme des de l'àrea de comunicació en 
el pròxims anys són els següents: 
 

- Conveni de col·laboració amb À Punt 
Un dels reptes més importants per al Consell Valencià de la Joventut en l'àrea 
de Comunicació és la firma d'un conveni de col·laboració amb la radiotelevisió 
pública valenciana À Punt, on establir les línies de treball conjuntes entre les 
dues institucions. L'objectiu principal seria augmentar la nostra presència en 
les diferents plataformes i canals del mitjà públic des d'on poder llançar els 
nostres missatges. Aquest conveni inclouria una major presència dels 
membres de la CP en els espais informatius i de debat per poder transmetre 
els posicionaments de la joventut sobre els temes d'actualitat, generar 
contingut propi per a la seua difusió i proposar la creació de productes 
comunicatius de manera conjunta amb À Punt. 
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- Continuar amb els posicionaments reactius i de resposta ràpida 
És imprescindible que des del Consell Valencià de la Joventut es continue 
marcant la posició de l'organització sobre els temes que marquen l'agenda 
pública i política i que afecten la joventut. Cal estar presents en tots els àmbits 
de manera constant i ràpida per a convertir-nos en una font d'informació per 
als mitjans de comunicació i en un referent social sobre temes que tinguen 
conseqüències per a la gent jove. En aquest aspecte, és important que des de 
l'àrea de Comunicació es faça un esforç per estar al dia de l'actualitat política 
i social, al mateix temps que es té una bona comunicació interna entre el 
departament i la CP per enviar notes de premsa i propostes de la manera més 
ràpida i eficient possible. 
 

- Mantenir i consolidar una relació fluida amb els mitjans de comunicació 
En aquests dos últims anys s'han establert relacions amb diversos mitjans de 
comunicació d'àmbit autonòmic i les delegacions d'alguns estatals, així com 
amb periodistes específics d'aquests mitjans. És essencial que es continue 
amb aquesta feia de crear vincles i col·laboració entre el Consell Valencià de 
la Joventut i els professionals dels mitjans de comunicació per a refermar el 
nostre lloc com a agent actiu i present de la realitat política i social de la 
Comunitat Valenciana, especialment en totes aquelles mesures, polítiques o 
esdeveniments que afecten la gent jove. 
 

- Augmentar el volum de la nostra audiència en xarxes socials 
Les xarxes són el principal canal de comunicació amb la gent jove. Si bé és 
crucial estar present als mitjans de comunicació i al debat públic, també ho és 
tenir una presència forta en les xarxes digitals. En els dos últims anys s'ha 
assolit l'objectiu de créixer un 20% en els diferents perfils del Consell Valencià 
de la Joventut en l'entorn digital, però cal continuar amb aquesta tasca en el 
futur immediat. Aquest objectiu és clau per fer aplegar les nostres propostes i 
posicionaments a la joventut i fomentar l'associacionisme entre els menors de 
30 anys. 
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3.15. INCIDÈNCIA POLÍTICA 
3.15.1. Introducció 
 
El Consell Valencià de la Joventut, segons la Llei de polítiques integrals de 
joventut, és el màxim òrgan de representació de les organitzacions de la 
joventut valenciana i l’interlocutor amb la Generalitat i les institucions 
públiques i privades en matèria de joventut. Per tant, una de les nostres 
tasques fonamentals és fer esta interlocució. Per això estem pendents 
diàriament de l’actualitat política valenciana, per poder incidir amb l’objectiu 
de defensar i garantir els drets de la joventut valenciana. Açò ho fem 
supervisant lleis i altres polítiques, elaborant-ne propostes, i presentant-les a 
les institucions per mitjà de reunions. També treballem per a tindre impacte 
en mitjans de premsa escrita, televisió i ràdio. 
 
3.15.2. Objectius assolits 
 
A l’hora d’elaborar el Pla de treball per als anys 2018-2020, la incidència 
política es va considerar un objectiu general, transversal a totes les àrees. 
Inicialment, per tant, no constituïa una àrea de treball. Tanmateix, a finals de 
2019 es va considerar constituir una àrea d’incidència política per a poder 
coordinar, també amb la incorporació d’un nou perfil tècnic d’incidència 
política, totes les accions relacionades amb esta matèria. 
 
Per això, com que el Pla de treball no incorporava inicialment una planificació 
de l’àrea, es detalla a continuació una sèrie d’accions que s’han dut a terme: 
 
Accions 

1. Coordinació amb totes les àrees del Consell per a la consecució dels 
objectius i les accions plantejades en el marc de l’objectiu general 
de fer incidència política. 

2. Signatura d’un contracte polític, abans de les eleccions, amb tots els 
partits amb representació en la IX legislatura de les Corts 
Valencianes amb l’objectiu de comprometre’s en la defensa i el 
desenvolupament de polítiques integrals de joventut. 

3. Reunions amb els grups parlamentaris de les Corts Valencianes per 
a proposar la creació d’un subcomissió de joventut dins de la 
Comissió de Política Social i Ocupació. 

4. Elaboració i presentació de l’estudi sociològic sobre la joventut de la 
Comunitat Valenciana, un marc analític sobre com és i quines 
necessitats té la joventut valenciana. 

5. Planificació de reunions de contacte i seguiment amb les diferents 
conselleries i departaments de la Generalitat Valenciana: 
Presidència, vicepresidències, conselleries, secretaries 
autonòmiques i direccions generals. 
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6. Planificació de reunions de contacte i seguiment amb els diferents 
grups parlamentaris de les Corts Valencianes: síndics i síndiques, 
diputats i diputades de joventut, etc. 

7. Elaboració d’un manifest d’anàlisi i propostes sobre l’impacte de la 
COVID-19 en la joventut valenciana. 

8. Elaboració d’una guia de propostes per a les conselleries de la 
Generalitat Valenciana per a frenar l’impacte de la crisi de la 
COVID-19 en la joventut valenciana. 

9. Elaboració de propostes de resolució per a visibilitzar la joventut en 
el Debat de Política General de les Corts Valencianes. 

10. Elaboració de propostes per a la proposta de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a 2021. 

11. Elaboració de propostes per al document estratègic del Ministeri de 
Treball per als Fons Socials Europeus Plus 2021-2027. 

12. Recopilatori de les diferents propostes de resolució aprovades pel 
Consell al llarg dels anys. 

13. Elaboració, junt a l’IVAJ, d’un estudi d’impacte de la COVID-19 i la 
nova normalitat en la joventut valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. 
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3.15.3. Reptes de futur 
 
Quant als reptes de futur: 
 

- Cal seguir ampliant la xarxa de contactes del Consell Valencià de la 
Joventut amb la Generalitat Valenciana per tal que el màxim de 
departaments possibles coneguen, entenguen i respecten el CVJ i les 
seues aportacions. 
 

- Com interlocutors amb la Generalitat Valenciana, estaria bé comptar 
amb un directori de contactes dels diferents departaments de la 
Generalitat; ara hem de telefonar al 012, com qualsevol ciutadà/ana. 
 

- Elaborar un document de bases del Consell Valencià de la Joventut, que 
reunisca tots els posicionaments del mateix. 
 

- Persistir en la proposta que es cree una Comissió de Joventut a les 
Corts Valencianes. 
 

- Buscar les maneres de què les propostes del Consell per a les Corts 
Valencianes tinguen més capacitat d’arribar a debat i aprovació. 
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El creixement 

● +2 persones més treballant 

● X2 vegades el pressupost del Consell i més de dues vegades 
el conveni amb l’IVAJ. 

● X2 les persones que componen la Borsa de Formació. 
● 1 nou CLJ (Borriana) 

 
Un nou projecte: JOVES EN MARXA 

● 10 grups de joves consolidats 
● Reunions amb 25 municipis 
● Més de 10000 Km recorregut 

 
Els serveis prestats 

● 69 sol·licituds  de  cessió  de  l’espai  per  a  reunions  (49 a 
l’any 2019 i 20 a l’any 2020).  L’edifici del consell ha sigut prestat 
al voltant de 75 dies dies.   

● 32 préstecs de material (23 a l’any 2019 i 9 a l’any 2020): Els 
recursos del consell han estat prestats durant 191 dies en dos anys. 

● 359 persones pernoctant a l’edifici del Consell Valencià de la Joventut 
que són 

● 84 nits de cessió de l’espai en dos anys. 
- 2019 - 282 persones pernoctant al llarg de 66 nits. 
- 2020 - 77 persones pernoctant al llarg de 18 nits. 

 

Les dades de 2020 s’han vist perjudicades, ja que de març a juliol van 
tindre la seu tancada, degut al confinament, i en aquest període, no es 
van fer préstecs a les nostres entitats. 

Posteriorment ens hem tingut que adaptar a les resolucions i restriccions 
per al compliment de la normativa anti-COVID19, i encara que, 
actualment es presten el material, les sales i l’alberg, l’aforament s’ha vist 
reduït al 50%. 
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5. LA GESTIÓ ECONÒMICA 
 
Pel que fa a la gestió econòmica del Consell Valencià de la Joventut cal 
destacar que la majoria del seu finançament prové del conveni de 
col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual cosa 
l'estructuració i la gestió del mateix ocupa la major part de l'àrea de tresoreria. 
En aquest sentit, des de l'any 2016 el pressupost del Consell ha incrementat de 
160.000€ a 341.000€. És a dir, més de dos vegades el que van rebre a 2016 i 
més de 3 vegades si es compara amb de l’inici d’aquesta legislatura en 2015. 
S'ha tornat als nivells de finançament previs a la crisi consolidant-se en el 
pressupost de 2019. Però aquest nivell de finançament no solament s'ha 
recuperat en cas del Consell Valencià de la Joventut sinó que també s'ha 
traslladat a les entitats juvenils i als consells de la joventut que també 
recuperen nivells previs a la crisi arribant a 669.700€ per a entitats juvenils i 
104.000€ per línia nominativa en convenis.   
 
Amb l'aprovació de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut es produeix 
també un canvi en la gestió del consell en haver aconseguit tindre els diners 
del conveni de bestreteta no per blocs de justificació que generaven tensions 
de tresoreria havent-hi períodes d'ajornament de pagaments. Açò ha millorat 
la gestió durant l’últim any i ha estat acompanyada de la diversificació de les 
nostres fonts d’ingressos aconseguit més projectes europeus i per la gestió de 
l’edifici amb el lloguer de la segona planta. 
 
D’una banda, de la gestió econòmica cal destacar el creixement de la despesa 
de personal que s’ha degut al creixement econòmic que ha experimental el 
Consell i amb una plantilla que ha passat de quatre persones treballadores a 
8/10. D’altra banda, una altra despesa que ha experimentat un increment més 
important ha sigut la d’inversions i manteniment per a remodelar l’edifici 
poder-ho adaptar als serveis que estant oferint-se a les entitats amb la cessió 
d’espais i altres activitats, i més després dels anys de no poder fer per la 
manca d’un finançament adequat. 
 
La resta de partides que han experimentat canvis són degudes als 
plantejaments polítics que venen del pla de treball com la de fer una gran 
inversió en la dinamització i constitució de nous consells per a fer un nou 
impuls als consells, destinar recursos a tindre un pla de comunicació, l’estudi 
de joventut o el pla de formació que ha tingut una inversió nombrosa perquè 
ha sigut una aposta per a enfortir al nostre teixit associatiu des de la 
capacitació. 
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