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La XL Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana va triar el passat mes d'Abril a la nova comissió permanent que dirigirà i 

coordinarà el treball del CJCV els pròxims dos anys. 

La nova comissió permanent, tenint en compte la seua pluralitat ideològica, associativa 

i territorial, ha dissenyat el present pla de treball, amb la finalitat de que el consell 

exercisca de portaveu i d'interlocutor de la joventut valenciana amb l'administració 

publica i amb altres institucions i organitzacions, així com per a enfortir el teixit 

associatiu del País Valencià, on cadascuna de les accions que duguem a terme estaran 

marcades per quatre principis rectors, que són els següents:: 

 

- Ser referent de dinamització: El CJCV es va crear per a potenciar i treballar en favor 

de la participació de la joventut del País Valencià, per tant s´ha de tindre present que 

ha de ser el referent de la dinamització associativa del País Valencià. D´altra banda el 

Consell és un organisme obert i en continu canvi, per tant ser un referent en 

dinamització implica estar oberts a créixer en entitats i consells locals. 

 

- Vertebració territorial: Per al CJCV, els consells locals i l´estructura territorial de les 

nostres entitats membre son clau per a poder desenvolupar la nostra tasca de foment 

de la participació i l'associacionisme juvenil. A més cadascuna de les activitats de 

formació o orgàniques que es duguen a terme des del Consell passaran per distintes 

poblacions del territori. 

 

- Relació horitzontal amb les entitats: El Consell de la Joventut es va crear, entre altres 

coses, amb l'objectiu i la intenció de dotar de recursos i donar suport als CCLL i a les 

seues entitats membre, pel que és imprescindible tindre una relació directa i 

horitzontal amb totes les entitats i consells locals que formen part. Una  relació basada 
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en el recolzament, el suport mutu, la unitat i el respecte als diferents plànols 

d´actuació que té cadascú. 

 

- La importància de la joventut valenciana: El CJCV és el màxim òrgan de 

representació juvenil de la Comunitat Valenciana, per tant, en les nostres accions i 

activitats hem de tindre present que som l´altaveu dels interessos i inquietuds de la 

gent jove del País Valencià i hem de treballar pels seus drets, tenint en compte que la 

conjuntura actual ens obliga a ficar en una posició prioritària l'ocupació juvenil i 

l'educació.  

 

 

 

 

 

 

  

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan de 

representació de les organitzacions juvenils valencianes, de manera que el pla de 

treball es vertebrarà, com no pot ser d´un altra manera, tenint en compte la nostra 

missió, que no és altra que representar i portar la veu de la joventut valenciana a 

qualsevol espai, així com implicar-se amb l'administració a l'hora d'elaborar 

polítiques de joventut, i prestar serveis als consells locals i entitats membre en funció 

de les seues necessitats. 
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Els objectius son els elements claus del pla, ja  que identifiquen la finalitat cap a la qual 

han de dirigir-se els recursos i esforços per a donar compliment als nostres propòsits i 

vertebraran les accions i actuacions que es duguen a terme. 

 

 

1. Exercir d´ interlocutors amb l’administració i mantindré i 
fomentar relacions institucionals. 
 

L’administració pública és el conjunt d’institucions de l'Estat que donen resposta als 

interessos generals, connectant la ciutadania amb el Govern per tal de donar resposta 

a les demandes socials. 

 

En el cas de la Generalitat Valenciana, és l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) la 

institució de l’administració pública encarregada de donar resposta als interessos dels i 

les joves valencians. És per aquest motiu que, per al Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana com a màxim òrgan de representació de la joventut valenciana, 

siga una prioritat mantindre el contacte fluid i permanent amb  l’IVAJ, per tal de fer 

efectiu el paper d’interlocutors entre l’administració i la joventut que té reconegut el 

CJCV tal i com es reflexa a la LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

A més, les polítiques adreçades cap a la joventut, tenen la singularitat de realitzar-se 

de forma transversal, ja que formem part d’un col·lectiu que precisa actuacions de 

temàtiques diverses, que poden estar realitzant-se des de diferents institucions, per la 

qual cosa, es fa necessària una relació constant i permanent amb totes aquelles 

institucions que puguen donar resposta a totes les qüestions, inquietuds i 

problemàtiques que afecten a als ciutadans i ciutadanes mes joves.   
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2. Dinamitzar les  entitats membre i els consells locals. 
 

Les entitats membre del CJCV i els seus consells locals, son l’essènica i el “cor” de 

l’associacionisme juvenil valencià. Per aquesta raó, altre dels objectius principals dels 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és la dinamització i preocupació 

constant per la situació de les seues entitats i consells locals per tal de donar-los suport 

i recolzar-los en totes aquelles qüestions que siguen necessàries.  

Es per això que des del CJCV s´han deplantejar diferents accions dirigides a les entitats i 

als consells locals amb la finalitat de mantindre viu el contacte necessari entre totes les 

persones que ajudem a enfortir l’associacionisme juvenil mitjançant activitats i 

formació dirigida a les entitats membre, així com potenciant la comunicació 

interassociativa i donant suport tècnic i polític sempre que siga necessari.  

 

3. Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil. 

L'associacionisme és una forma de participació que implica la institucionalització i 

l'organització formal i democràtica d'un col·lectiu que s'associa lliurement per a 

respondre de manera estable i mitjançant una acció col·lectiva, a una necessitat.  

D’aquesta manera, des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, s´ha de 

tractar d’impulsar l’associacionisme juvenil com una forma d’implicació de la joventut 

en la vida social, cultural, econòmica i política del nostre territori. 

En un moment com l’actual de canvis constants, on la participació i la implicació de la 

generació més formada de l’historia en la societat serà decisiva per afrontar els nous 

reptes que ens esdevenen, el foment i l’estímul de la participació i l’associacionisme 

juvenil constitueixen l’eix vertebral de la missió del CJCV. 

 

4. Impartir formació per a entitats i consells locals. 
 

Com a persones joves que som, immersos en una societat caracteritzada pels canvis 

constants i l’abundància d’informació, la formació es converteix en una constant vital 

que ens ha d´ajudar a discriminar allò que ens permet créixer, d’allò que ens distrau de 

les inquietuds personals.  

E
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Aquesta és la raó per la qual el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana té 

com altra de les seues prioritats oferir una oferta àmplia i diversa a les entitats i 

consells locals d’aquelles qüestions que ens demanden. A més, a través d’activitats 

com el Formacció, que s’ha consolidat com una senya d’identitat del CJCV, oferim 

formació sobre les temàtiques d’actualitat que ens afecten als i les joves valencians.   

 

5.Incrementar el treball en matèria de comunicació i 
visibilització. 

 
Com assenyalàvem abans vivim en la societat de la informació. En un món globalitzat 

on les interconnexions a llarga distància no deixen de créixer, l’estratègia de 

comunicació i visibilització es converteix en un element fonamental per a fer arribar de 

la millor forma possible a la joventut valenciana el treball que realitzem des del Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

En aquest sentit, el treball en les xarxes socials es converteix en una eina fonamental 

per a posar en valor la importància que tenen els i les joves valencians en la societat 

actual. Per tant, s´ha d’utilitzar totes les eines de comunicació que estan al nostre 

abast per a fer arribar a tota la societat valenciana l’esforç que es realitza des del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.  
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OBJECTIU 1: 
Exercir de interlocutors amb l´Administració i mantindré i fomentar 

relacions institucionals. 

 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan de 

representació de la joventut valenciana –tant associada com no associada- i com a tal 

s’ha de treballar conjuntament amb altres institucions que també tinguen com a 

prioritat el benestar de la joventut, així com defensar i reivindicar els interessos dels i 

les joves valencianes davant les distintes administracions. 

 

ACTIVITAT 1: Defensar l´aplicació del Pla Jove i donar a conèixer els 

continguts als grups parlamentaris. 
 

La XL Assemblea General Ordinària del CJCV va aprovar el document del Pla Jove que 

es va treballar durant els dos últims anys per part de totes les entitats membre del 

CJCV. Amb l´objectiu de continuar amb el treball de l’anterior comissió permanent, i 

per tal de garantir que els interessos de la joventut es veuen reflectits en el futur Pla 

Jove, s´ha de defendre davant de l´administració pertinent la aplicació d´aquest pla, tal 

i com el van dissenyar les entitats del CJCV. 

D´ altra banda es presentarà el document treballat pel CJCV als diferents grups 

parlamentaris, per tal de que coneguen els continguts del pla i poden fer seues les 

reivindicacions del teixit associatiu del País Valencià. 

 

ACTIVITAT 2: Mantenir contacte fluid amb l´IVAJ. 
 

Mantindre reunions periòdiques tant amb el Director General com amb el Secretari 

General de l´IVAJ, i treballar conjuntament amb el seu equip tècnic, amb l´objectiu de 

que fluïsca la informació i poder incrementar la nostra capacitat de influencia en les 

polítiques de joventut de la Generalitat Valenciana. 
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ACTIVITAT 3: Grups operatius de treball al voltant de temàtiques 

específiques. 

 
Davant d´una situació política complexa, i una situació de crisi que està servint 

d´argument per a fer una gran quantitat de modificacions no sols pressupostaries, sino 

també de de lleis i d´administracions que afecten directament a la realitat dels i les 

joves valencians i de l´ associacionisme juvenil, s´ha de comptar amb l’opinió i les 

aportacions de les entitats i consells locals a l’hora de prendre decisions i postular-se 

front a temes específics que poden anar sorgint i que ens afecten com a col·lectiu. 

 

ACTIVITAT 4: Plataformes d´entitats y Moviments Socials 

És una necessitat per al CJCV participar activament en aquelles plataformes que 

requerisquen de la veu de les i els joves a l’hora de fer les seues reivindicacions, i una 

oportunitat per a poder influir en que els moviments socials fiquen en primera llinea 

de lluita la situació que estem patint la joventut valenciana. 

En concret s´ha d´estar present en: 

 

Moviment Feminista i LGTB: 

Considerem que el CJCV no té que liderar únicament unes campanyes sobre igualtat, si 

no que té que formar part de les distintes xarxes socials que treballen per aquest 

motiu i fer partícips a totes les entitats que formen part del CJCV. A continuació 

exposarem la manera en la q el CJCV s’aproparà a la societat. 

� Participació en el 8 de Març (dia de la dona) i en el 25 de Novembre (dia internacional 

de la eliminació de la violència de gènere, amb diferents entitats socials, polítiques i 

sindicals. 

� Denuncia dels assassinats i actes masclistes. (Cap Agressió sense resposta). 

� Participació en dies commemoratius, Orgull Gay (28 de juny)  i dia contra la LGTBfobia 

(17 de maig). 

� Denuncia de actes homòfobs  

E
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Cimera Social: 

Plataforma formada per sindicats i organitzacions civils creada amb l'objectiu de 

aglutinar esforços i generar sinergies entre les diferents entitats per reivindicar els 

drets socials i laborals de la ciutadania en general. 

 

ACTIVITAT 5: Potenciar la implicació amb el triangle jove i el CJE. 

El Triangle Jove és un espai de participació format pels consells autonòmics de les Illes 

Balears, C. Valenciana i Catalunya. Actualment és un projecte viu, que creix amb les 

persones que el composen i per tant s´ha de continuar participant molt activament en 

la elaboració de les línies a treballar, així com en cadascun dels encontres que es 

plantegen. 

Respecte al CJE, seguirem participant en les seues activitats i grups de Treball. Així 

mateix li exigirem una postura més dura front al seu tancament i paral·lelament front a 

tots les retallades que s'estan produint en polítiques de joventut a tot el país, així com 

una major implicació amb aquells consells autonòmics que tenen una situació 

complicada. 

 

ACTIVITAT 6: Treballar amb les entitats amb que tenim convenis de 

col·laboració signats i ampliar aquests convenis. 

 
Coordinar-nos amb entitats acadèmiques, professionals o de qualsevol tipus per a 

millorar el treball de totes per a arribar als objectius que ens plantegem és una 

necessitat per al CJCV. 

És una prioritat per al nou projecte obrir nous vincles amb el teixit civil, ja que s’entén 

que noves formules de col·laboració poden enriquir enormement el Consell, per tant 

durem a terme diferents reunions amb entitats afins a les finalitats del Consell a la fi d´ 

establir convenis de col•laboració amb entitats de voluntariat i altres plataformes. 

 

 

 

 

E
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OBJETIU 2:  

Dinamitzar Entitats i Consells Locals. 

 

ACTIVITAT 1: Reunions amb Consells locals per províncies.  

Amb la finalitat de conèixer a fons la situació dels Consells Locals per a poder fer una 

bona tasca de dinamització, anem a treballar amb ell consells per tal d´establir un 

protocol de reunions periòdiques per províncies. Les reunions ens serviran per a fer un 

diagnostic real de com es troben, de les seues inquietuds i necessitats, així com les 

seues reclamacions formatives, per poder adaptar la nostra oferta formativa a les 

seues necessitats. 

ACTIVITAT 2: Xarxa de CCLL.  

Els Consells Locals de Joventut són l’espai de trobada i coordinació de les entitats 

juvenils d´un municipi i són la clau per enfortir l’associacionisme, ja que actuen des de 

la proximitat del territori aconseguint visibilitzar i potenciar la tasca de les entitats 

juvenils del municipi. Aquests espais són una escola de ciutadania que parteixen de la 

participació dels i les joves com a mecanisme d’empoderament de la pròpia joventut i 

d’aprofundiment democràtic. 

Actualment es fa Xarxa amb el consells locals de Catalunya i de les Illes Balears per tal 

de compartir recursos, idees i reflexions, així com a través de xarxes socials amb el 

consells del País Valencià.  

L´objectiu fonamental d´aquesta activitat és reforçar la relació entre consells locals per 

a possibilitar sinergies i posicionaments comuns, així com compartir recursos i 

experiències. 

 

ACTIVITAT 3: Formacció com a espai vivencial on hi ha formació. 

Els Formaccios son un element vertebrador de la nostra activitat. En aquest nou 

projecte s´ha de tindre en compte la necessitat de fomentar espais de convivència 
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entre entitats i consells locals. Espais no sols de formació, reflexió i debat sino també 

que servisquen per a intercanviar experiències i fomentar l´enteniment i la convivència 

interassociativa. 

ACTIVITAT 4: Foment de la creació de Consells Locals. 

El CJCV com hem dit abans, té com a objectiu treballar per l´associacionisme i la 

participació juvenil. Mitjançant la Guia de participació que es desenvoluparà a través 

de xerrades formatives en instituts de tot el territori, s´ha de treballar no sols per a 

enfortir el consells locals ja existents, sino també per a que  es constituisquen nous. A 

mes, s´ha de continuar en contacte amb tot el teixit associatiu municipal per a 

col·laborar i ajudar a aquelles entitats que vulguen formar un consell local al seu 

municipi.  

 

ACTIVITAT 5: Dotar de campanyes de sensibilització en temes 

tranversals. 

 
El CJCV es va crear amb la intenció de dotar de recursos a les seues entitats i consells 

locals. Les campanyes de sensibilització en diferents temes son una ferramenta 

fonamental per a ajudar a les entitat a generar continguts i activitat pròpia i per a 

promoure valors vinculats a la igualtat i a la justícia social.  

 

OBJECTIU 3: 

 Fomentar l’associacionisme juvenil. 

 

ACTIVITAT 1: Difusió de la Guia per al foment de la participació juvenil. 

La Guia per al foment de la participació juvenil ha estat elaborada pensant en la seua 

aplicació als centres d’educació secundària i en el treball que els Consells Locals de 

Joventut desenvolupen amb adolescents i joves dels seus municipis. Es tracta d’un 

E
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instrument flexible i adaptable a les particularitats i necessitats de cada grup i que 

ofereix diversos nivells de treball, reflexió i desenvolupament.  

Amb aquest pla hem aconseguit, per una banda, demostrar la importància del paper 

que juga el CJCV i potenciar la participació del associacionisme juvenil, per altra banda, 

es concedeix una major cobertura per a les associacions juvenils. D’aquesta manera, 

les associacions disposaran d’una major capacitat per aplegar a la joventut i, al mateix 

temps la joventut podrà conèixer l’entorn associatiu. Quant mes gran siga la 

participació juvenil  en la nostra societat mes gran serà la possibilitat de que les i els 

joves valencians es senten part del seu voltant. 

 

ACTIVITAT 2: Fer conveni de col·laboració amb TASOC i MTL. 

Un dels nostres objectius és potenciar l’ activisme juvenil i, per això, ens proveirem de 

les ferramentes que necessitem. D’ aquesta manera, creiem necessari que el CJCV faça 

convenis de col·laboració amb TASOC i MTL. Amb estos convenis volem aconseguir que 

els I les joves puguen realitzar les pràctiques per obtindre els seus títols amb els quals 

podran treballar en la seua especialitat en el futur. La situació laboral dels i les joves 

hui dia és molt dura degut a la crisi econòmica, així que considerem que aquest 

mètode pot permetre a la joventut obtindre una primera experiència laboral i 

posteriorment, puguen  continuar exercint aquesta activitat, de tal forma, que  puguen 

obtindre una font d’ ingressos. Aquest projecte té també una funció formativa, ja que, 

es realitzen activitats juvenils a on s’ ensenyen valors como el companyerisme, treball 

en equip i la integració en la nostra societat. 
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OBJETIVO 4: 

 Formació. 

 

ACTIVITAT 1: Enquesta de necessitat formatives. 

Com a consell de la joventut entenem que a l'hora de plantejar una formació, el més 

important deu ser la realitat de les pròpies entitats i CCLL. Hem optat per la realització 

d'una enquesta que servisca d'eina participativa per poder prioritzar aquells aspectes 

que es detecten com a fonamentals. L'enquesta serà un recurs que es repetirà en el 

temps, i que en un primer moment servirà per seleccionar les temàtiques al voltatn de 

les quals es treballarà, però que en un futur servirà per establir els formats més 

adequats per aconseguir la major participació possible.  

 

ACTIVITAT 2: Píndoles formatives (Pla de formació):            

El pla de formació és el sistema que el CJCV ha seleccionat per poder reforçar les 

tasques que realitzen les entitats i CCLL, així com dotar-los de noves eines i recursos. 

Pensem que la formació ha de ser principalment útil per als assistents, i per això ens 

centrarem en les necessitats que es detecten a través de l'enquesta. Optarem per 

petits formats orientats a continguts específics, que no necessàriament siguin 

vinculants entre ells, de manera que es cobreixin necessitats concretes.  

Actualment davant la implantació del programa ERASMUS + la formació se centrarà en 

el desenvolupar d'aquests projectes, amb unes primeres píndoles formatives 

enfocades a aquest àmbit. Posteriorment s'organitzaria el pla formatiu en base al 

seguiment continu de les necessitats. 

  

 ACTIVITAT 3: Dotar de continguts els formacció: 

Els Formacció són espais de formació i posada en pràctica. Els hem d'entendre com a 

espais on prima la participació, on des del CJCV es prima dotar als participants d'un 

coneixement a fi de possibilitar la creació d'espais de diàleg que serveixin per enriquir 
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els punts de vista. La participació només és possible quan es dota a les persones dels 

mitjans i els coneixements adequats. Com a entitat que advoca per la participació de la 

joventut hem de cuidar els processos facilitadors en crear aquests espais, per això 

donarem especial importància a la qualitat del contingut dels diferent formacciós. 

 

OBJETIVO 5: 

Comunicació i visibilització.  

 

La comunicació i la visibilització són transversals a la resta d’objectius i per això a 

través d’aquestes s’ha de tractar de donar la màxima difusió al treball, funcions, 

reivindicacions i activitats del CJCV.  

Els diferents perfils del CJCV a les xarxes socials són un mitjà de referència per a totes 

les entitats membre i per a la joventut associada en primer terme, però també per a la 

joventut valenciana en general. I és que constitueixen un canal d’informació 

mitjançant el qual es transmeten els valors i posicionaments del CJCV i també tot allò 

que s’ha de saber  sobre la diversa oferta associativa, les activitats programades, els 

grups de treball, les oportunitats de formació, el finançament, etc. 

 

 ACTIVITAT 1: Reforçar la tasca de comunicació d’entitats i consells locals. 
Fer servir la WEB i els perfils del CJCV a les diferents xarxes socials com a altaveu per a 

les entitats membre i consells locals, compartint les seues activitats i campanyes. Per a 

poder dur a terme aquesta activitat, és imprescindible la col·laboració de totes les 

entitats i consells locals informant-nos periòdicament de la seua activitat cotidiana. 

 

ACTIVITAT 2: Comunicar les activitats del CJCV. 

 
Donar a conèixer l’activitat del CJCV i comunicar els continguts que es generen per les 

diferents vies possibles, especialment aprofitant les xarxes socials i la WEB 
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ACTIVITAT 3: Campanyes de sensibilització. 
L’objectiu és conscienciar a la població juvenil de certes temàtiques que els són 

properes i d’interès, així com a la població en general sobre la situació de la joventut. 

En concret es duran a terme les següents campanyes: 

 

Vinculades a l´ocupació juvenil i a la emancipació. 

 

� Campanya de sensibilització en matèria de  drets laborals. 

Històricament hem detectat una manca important en coneixements al voltant dels  

drets laborals. Creiem que és important que les i els joves coneguem com és la realitat 

del mercat de treball a la qual ens enfrontem o ens anem a enfrontar a curt termini, 

tenint nocions bàsiques sobre els nostres drets des del contracte de treball al conveni 

col·lectiu, períodes de vacances, salaris... 

 

� Campanya de sensibilització de participació sindical.  

Un dels objectius del CJCV és treballar per i per a la participació juvenil en tots els 

àmbits de la societat, i els centres de treball són sens dubte un dels àmbits més 

importants que marquen les nostres vides. 

La participació juvenil en els centres de treball, a través de les eleccions sindicals, són 

clau per a poder influir en les condicions de treball de les i els treballadors en cada 

centre de treball, i sobretot perquè aquest tipus de decisions no recaiga sempre sobre 

els treballadors i treballadores de major edat, la qual cosa afecta al fet que els 

interessos i les inquietuds de les i els treballadors joves passen a un segon pla. 

 

� Campanya de sensibilització en treballs de temporada. 

Les i els joves en general ens veiem en l'obligació o necessitat d'haver de treballar en 

treballs de temporada, principalment en períodes vacacionals com els nadals o 

l´estiu.En ocasions aquestos treballs temporals ens obliguen a acceptar condicions de 
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treball sense tenir coneixement de les regles de joc. Des del CLCV pretenem llançar 

una campanya informativa sobre els mínims per a acceptar una treball de temporada.  

 

� Campanya de visibilització de la precarietat socioeconòmica de la joventut 

La realitat que vivim la joventut valenciana en relació a la emancipació i el mercat de 

treball és molt complicada. Des del  CJCV s´ha de treballar per visibilitzar aquesta 

situació, de manera que aquesta problemàtica marque la agenda política en els 

diferents municipis. Aquesta campanya, sumada a l´observatori d´ocupació, consistirà 

en formar e informar a les entitats i consells locals al voltant d´aquesta temàtica 

mitjançant xerrades i documentació periòdica. 

 

Vinculades a la Igualtat de Gènere i a la diversitat afectivo-sexual. 

� Campanya de sensibilització en matèria de Igualtat. 

La eliminació de la violència de gènere és també responsabilitat de tots els joves i totes 

les joves, és per això que des de el CJCV creem q és convenient realitzar una campanya 

de igualtat, de prevenció y de atenció de violència de gènere i donar-li cabuda dins 

dels Consells de joventut i entitats que formen par del Consell autonòmic.  

Tenint en compte que els rols socials encasellen a les persones segons una manera de 

comportar-se o de actuar destacarem a continuació dues línies de actuació. 

• Feminisme per a la prevenció de violència de gènere 

o Feminisme per a la igualtat. En aquest apartat proposem oferir formació 

específica als Consells y entitats interessades, per donar als/les diferents 

responsables, eines per poder prevenir la violència de gènere i les desigualtats. 

• Formació sobre Llenguatge inclusiu per a entitats  

• Formació sobre Didàctica en igualtat per a monitors i monitores 

d’entitats. 
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• Formació sobre Empowerment per a dones per a Consells local i 

entitats 

• Revisió de la documentació per una correcta utilització del 

llenguatge inclusiu.  

 

o Eines per a la Prevenció de la violència de gènere per a responsables d’ entitats 

i consells locals. Es pretén dotar de eines per a evitar la reproducció de 

desigualtats a les xarxes socials, i a les relacions de parella.  

• Formació en quant la prevenció de violència de gènere. 

• Formació sobre afectivitat i sexualitat. 

• Formació sobre la prevenció de la violència de gènere a les xarxes 

socials. 

 

Campanya de Sensibilització en matèria LGTB: 

 El impacte negatiu de la homofòbia entre els i les joves, té unes conseqüències que 

perduren tota la vida, i per aquest motiu el CJCV actuarà de manera activa y 

transversal per a las sensibilització de la societat  de la que forma part. 

Formació sobre la diversitat afectiu-sexual: es tracta de oferir formació específica i de 

qualitat que permet a transmetre el valor del respecte, als  grups  en els quals 

treballen. És important que totes les entitats sàpiguen treballar amb joves que en eixos 

moments estan començant a conèixer la seua identitat sexual. 

 

Vinculades a la Salut 

� Campanya sensibilització VIH 

Fins ara el CJCV ha desevolupat aquesta activitat juntament amb LAMBDA. Per al 

present projecte, a mes d´ampliarla a altres entitats com DIVERSITAT d´Alacant, la 

campanya ha de consistir en per una banda realitzar xerrades per a concienciar de la 
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problemàtica actual vinculada a la transmissió del VIH i per altra banda, participar 

activament en els actes del dia 1 de Decembre, dia internacional de la Lluita conta el 

VIH.  

 

Vinculades a la Participació i l´associacionisme 

� Campanya sobre els beneficis de l’associacionisme (APROPAT AL CONSELL). 

La campanya sobre els beneficis del associacionisme esta plantejada per a establir un 

contacte directe entre el sector jove i les associacions juvenils. L’objectiu consisteix, 

per una banda, en potenciar el paper i la funció de les associacions en la nostra 

societat, i per  altra, aconseguir una major implicació per part de la joventut en la seua 

societat. 

Vivim en una societat en la que els joves juguen un paper molt important, ja que, ells 

es farán càrrec de conduir el mon en el futur. Per això, és indispensable que la nostra 

joventut siga la millor preparada si volem millorar la nostra societat. Però per poder a 

arribar a aquesta meta és necessari una major integració i implicació en la societat per 

part d’ aquest sector. El CJCV el màxim òrgan de representació  juvenil de la Comunitat 

Valenciana, té constància d’aquesta situació i, per això, considerem que és 

importantissim integrar als joves en els processos de decisions i augmentar el paper 

que juguen en la societat. 

Arrel axó, considerem indispensable realitzar campanyes que promocionen els 

diferents àmbits de participació dels que disposen els i les joves, especialment els 

consells de joventut. D’ aquesta manera, podrem aconseguir que el sector jove estiga 

informat de la existència i el contingut de les entitats que hi ha al seu entorn. Només 

així podrem garantir que les nostres futures generacions estiguen informades de les 

diferents vies de les que disposen per a participar en la seua societat. 
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ACTIVITAT 4: Potenciació Xarxes Social i impacte mediàtic 

Fer servir les xarxes socials com una oportunitat de conversa directa multidireccional 

entre les entitats membre, amb el conjunt de la joventut - associada o no – i el propi 

CJCV amb tots els actors esmentats; promovent el RT, l’etiquetatge, la utilització de 

hashtags comuns i la compartició mútua dels continguts. 

 

ACTIVITAT 5: Observatori d´ocupació juvenil de la Comunitat Valenciana. 

L'observatori del mercat laboral juvenil és una anàlisi descriptiva de la realitat que 

vivim la joventut en el que a mercat de treball es refereix, tenint en compte les dades 

de l'enquesta de població activa, atenent a les dades de taxa d'activitat, desocupació 

juvenil, tipus de contractació etc. 

L'objectiu de fer un seguiment de l'enquesta de població activa no és un altre que 

dotar-nos d'informació objectiva sobre la situació de la joventut en el mercat de 

treball, que ens servisca per a proposar mesures de millora o denunciar situacions 

quan siga necessari. 

 

 ACTIVITAT 6: Seguiment noves qualificacions temps lliure: 

Des del CJCV s'observa amb especial atenció el procés d'adaptació de l'INCUAL en les 

noves titulacions. És una normativa que afectarà de forma directa a totes les entitats 

que realitzen la seva activitat en el temps lliure, per això veiem fonamental la creació 

d'un grup de treball per al seguiment del procés.  

Aquest grup tindria com a principal comès el desenvolupament de propostes que 

tinguin en compte la realitat d'aquells i aquelles que treballem en el lleure a l'hora de 

desenvolupar normatives que afectin de manera directa.  
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Socioeconòmica:  

L'emancipació juvenil serà un dels temes centrals sobre els quals pivotarà el treball de 

la nova comissió permanent. 

L'atur juvenil i la precarietat laboral i com a conseqüència les dificultats de la joventut 

per a emancipar-se, sense dubte són els grans problemes que impedeixen que les i els 

joves puguem iniciar els nostres projectes vitals de forma independent en el nostre 

territori. 

Des del CJCV ja portem uns anys treballant en propostes per a millorar aquesta situació 

i proposar per a reorientar les polítiques d'ocupació. En aquest sentit, des de l'àrea 

soci-econòmica,  seguirem treballant per a:  

- Denunciar les discriminacions i dificultats que puguem patir els i les joves 

vinculades al mercat laboral: Atur, precarietat laboral, exili econòmic etc. 

-  Proposar mesures per a canviar la relació existent entre la joventut i el treball,  

-  Llançar campanyes d'informació i sensibilització  perquè les i els joves siguem 

conscients de la realitat a la qual ens enfrontem i puguem prendre consciència de 

la importància d'implicar-nos activament en els nostres centres de treball per a 

poder influir en les nostres condicions laborals. 

 

 

Educació: 

L'educació és l'eina que garanteix la igualtat d'oportunitats entre les persones . Per 

això entenem que hi ha un sistema públic de qualitat que serveixi per formar totes les 

persones, i en aquesta línia el CJCV comprèn i defensa que ha d'aportar la visió dels 

5.- Àrees Temàtiques 
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joves en un àmbit que l'afecta d'una manera tan directa . La joventut no pot ser un 

mer observador en els canvis que s'estan produint , sinó que hem de mantenir una 

postura compromesa amb l'única opció que garanteix una societat més justa . 

L'educació més ha de ser un procés integral , en què a més de garantir una formació 

acadèmica , ha de formar- les persones per a la societat . En aquest sentit veiem 

fonamental no només el treball de l'educació formal , sinó el reconeixement i el suport 

a l'educació no formal . Considerem que l'educació en valors i el desenvolupament 

integral de la persona s'han consolidat com una necessitat en la societat actual , on les 

institucions educatives estan orientant cada vegada més a satisfer les necessitats del 

mercat laboral . 

L'educació per tant es converteix en un àmbit fonamental dins del CJCV , ja que 

entenem que la participació només és possible quan es treballa des de la base , no és 

pot improvisar . Els processos sempre seran més democràtics quan hi hagi un lloc que 

possibiliti que la participació sigui una participació compromesa . 

 

Igualtat:  

El CJCV sempre ha defensat la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de sexe ni 

per orientació sexual, és per això que considerem convenient, analitzant la realitat que 

ens rodeja, consolidar un àrea de igualtat i de aquesta manera donar cabuda a unes 

necessitats específiques.  

La nostra línia d’actuació, serà sobre tot donar als i les responsables de consells locals, 

entitats, y demés grups associatius, eines necessàries per a enfrontar-se a aquesta 

realitat discriminatòria. Ja que considerem que el moviment associatiu ha de 

protagonitzar els canvis socials, i en aquest sentit la participació en associacions, 

consells locals, etc. Son un vehicle fonamental per a donar exemple des de la igualtat i 

prevenir sobre la violència de gènere.   
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En aquest mes de maig de 2014, prop d’una trentena de dones,  han sigut assassinades 

per les seues parelles o ex parelles. Aquesta xifra és molt preocupant encara que 

socialment no tinga tanta importància ni percussió.  La violència masclista inclou 

formes tan diverses que si no disposem de una correcta coeducació, passen 

desapercebudes, més a més en temps de de crisi.    

La eliminació de la violència de gènere és també responsabilitat de tots els joves i totes 

les joves, és per això que des de el CJCV creem q és convenient realitzar una campanya 

de igualtat, de prevenció y de atenció de violència de gènere i donar-li cabuda dins 

dels Consells de joventut i entitats que formen par del Consell autonòmic.  

 

Internacional: 

L'àrea d'Internacional té un paper fonamental en la tasca del CJCV ja que l’escenari 

europeu es presenta com una oportunitat de cara a aprofitar les subvencions europees 

elaborant i presentant projectes que versen sobre temes d’interès per al la joventut. 

En este sentit, el CJCV té la funció d’arreplegar tota aquesta oferta i fer d’altaveu per a 

difondre-la entre les entitats membre i els joves no associats per tal que hi participen. 

Cal remarcar que és especialment rellevant en relació al finançament i a l’obtenció de 

recursos econòmics per part del CJCV ja que a través de les subvencions de la Unió 

Europea i dels projectes presentats que aquest rep una part important dels fons que 

permeten el desenvolupament d’activitats. 

Els projectes europeus també compleixen la funció de promoció del CJCV més enllà de 

l’Estat espanyol, donant a conèixer les tasques realitzades en matèria europea i 

intercanviant experiències amb altres organitzacions que treballen en la mateixa línia. 

A més, el CJCV pot tindre un paper mediador fent d’enllaç entre les entitats membre i 

els socis europeus i posant-los en contacte per a que desenvolupen els seus projectes 

europeus, si fóra necessari.És fonamental crear sinèrgies amb els i les joves d’altres 

països coneixent les seues iniciatives, participant en els projectes que desenvolupen en 
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la mesura que siga possible i compartint recursos; però també obrint els projectes del 

CJCV en matèria europea a la participació dels companys i companyes d’altres 

territoris. Tot açò amb la finalitat d’augmentar i enfortir la xarxa europea de joventut 

associada i sempre promovent la formació d’una joventut informada, participativa i 

crítica que treballe en equip sobre la base de la col·laboració i cooperació per a assolir 

objectius comuns.  

El CJCV ha de contribuir a la formació dels socis de les entitats membre en temes 

europeus i internacionals, potenciar els intercanvis juvenils i fomentant en tot moment 

la interculturalitat i el plurilingüisme. 

En la línia del que s’ha exposat, cal destacar l’Erasmus + que és el nou programa de la 

Unió Europea que va entrar en vigor al gener del 2014. El Parlament Europeu ha 

aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, s'emmarca en l'estratègia 

Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking 

Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. Dins 

del programa Erasmus + el CJCV ha presentat dos projectes per a desenvolupar durant 

el pròxim any vinculats a la formació i a l´ocupació juvenil, que es resoldran en dates 

vinents, i que en cas de ser aprovats, marcaran el quefer quotidià del consell. 

A més, i com no pot ser d´altra manera, el CJCV participarà activament a l'àrea 

d'internacional del Consell de la Joventut d'Espanya.  

 

 

 

 



 

6.- Quadre d’accions 



 

 O1: INTERLOCUCIÓ AMB 

LÁDMINISTRACIÓ I 

RELACIONS 

INTIRUCIONALS 

O2: FOMENTAR 

ASSOCIACIONISME 

JUVENIL 

O3: DINAMITZAR 

ENTITATS I CONSELLS 

LOCALS 

O4: FORMACIÓ 
O5: COMUNICACIÓ I 

VISIBILITZACIÓ 

INSTIT 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 
- Defensar l´aplicació del Pla Jove i donar 

a coneixer els continguts als grups 

parlamentaris. 

- Mantenir contacte fluid amb l´IVAJ 

- Grups operatius de treball al voltant de 

temàtiques especifiques. 

- Potenciar la implicació amb el triangle 

jove i el cje. 

- Treballar amb les entitats amb les que 

tenim convenis de col·laboració 

signats: APJ, XarxaJoves.net i 

Universitat. 

- Treballar per signar nous convenis de 

col·laboració amb entitats de caire 

social. 

 

 

- Treballar per la cohesió interna del consell. 

- Reunions de consells locals per províncies 

- Organitzar grups operatius en funció del context i les necessitats que es 

donen. 

- Xarxa CCLL.  

- Difusió de la guia de participació. 

- Obrir el consell a noves entitats i consells locals (APROPAT AL 
CONSELL) 

- conveni de col·laboració amb TASOC i MTL 

 

 

 

- Enquesta de necessitats 

formatives a entitas i consells 

locals 

 

- Reforçar la tasca de comunicació 

d’entitats i ccll. 

- Potenciar la comunicació interna 

de les entitats membre i consells 

locals 

- Difusió i visibilització de les 

activitats pròpies. 

 

 

 

SOCIOECONOMICA 

- Plataformes d´entitats y 

Moviments Socials: 

- Presencia activa en cimera 

social 

- Plataforma ONGD´s 

- Col·laboració amb altres xarxes 

de participació social. 

 
SENSIBILITZACIÓ EN MATERIA DE: 

- PARTICIPACIÓ SINDICAL 
- DRETS LABORALS 

- TREBALLS DE TEMPORADA 
- VISBILITZACIÓ PRECARIETAT LABORAL JUVENIL. 

 

 
FORMACCIÓ OCUPACIÓ 

Formació en competències i 

habilitats per a l´ocupació. 

 

 

- Observatori  d´ocupació. 

- Campanya de sensibilització al 

voltat de la participació sindical. 

- Campanya de sensibilització en 

matèria de drets laborals 

- Campanya de sensibilització en 

matèria de treballs de 

temporada 

- Campanya de visbilització 

precarietat laboral juvenil. 

 

 

EDUCACIÓ 

- Seguiment noves qualificacions 

temps lliure: Incual. 

- Participació en el Consell Escolar 

de la C. Valenciana. 

 
 

PLA DE FORMACIÓ 

- Seguiment i visibiltzació de 

l´aplicació de la LOMQUE. 

IGUALTAT 

- Moviment feminista. 

- Col·lectiu LGTB . 

 

SENSIBILITZACIÓ EN MATERIA DE IGUALTAT DE GENERE I AFECTIVO-
SEXUAL 

 

 
FORMACCIÓ IGUALTAT 

- Campanya de sensibilització en 

matèria de igualtat 

- Campanya de sensibilització en 

matèria de LGTB. 

- VIH 

INTERNACIONAL 

- Coordinació projectes europeus.  

SENSIBILTZACIÓ I FORMACIÓ EN ERASMUS+ I PROJECTES EUROPEUS  
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7.- Calendari Provisional 



 

 
 

 
Maig 

 

 
Juny 

 
Juliol 

 
Agost 

 
Set. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Des. 

 
Gen. 

 
Feb. 

 
Març 

 
Abril 

 
Maig 

 
Activitat 
Orgànica 

 
 
 

31 

Plenària 

6/8 

Assemblea 
CJE 

    
15 

Plenària 
  Plenària  Assemblea  

 
 

Trobades 
 
 
 
 

    
 

 

27-28 

Formacció 

Igualtat 
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Triangle 

Jove 

 

 

   

Formacció 

Ocupació 

   

 
 

Formació 
 
 
 
 

  
Formació 

Erasmus+ 
        

 
 

Projectes 
Europeus 

 
 
 

     
 
 

     

 

 

 

Campanyes 
 

 

 

 

 

Treball 

temporal 
   

Participació 
Sindical 

VIH   Igualtat  
Precarietat 

laboral 

Sensibilització 

LGTBI 

Dates 
assenyalades  

28 Orgull 

LGTB 
 

12  Dia 
Internacional 

de la 

Joventut 

  

25 Dia Int. 

eliminació 

violència 

de gènere 

03 Dia Int. 

De les 

Persones 

amb 

Discapacitat 

  
8 Dia de la 

dona 

17 Dia de la 

salut i la 

seguretat 

en el 

treball 

1 Dia del 

Treball 

D2015 

Projecte “Eines de Qualitat” 

Campanya Participació 
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Projecte: Impacte de la educació NO FORMAL en la empleabilitat de la joventut” 
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