
PROSPECTE 
 

Llegeix tot el prospecte detingudament abans de començar a prendre el medicament 
- Conserve aquest prospecte. Pot haver de tornar a llegir-lo durant el debat de hui i a l'hora d'elaborar les seues 

propostes de política pública. 
- Si té qualsevol dubte, consulte a l'autoritat en matèria de salut jove, el Consell Valencià de la Joventut.  
- Aquest medicament se li ha receptat a la joventut valenciana i no ha d'aplicar-se a altres col·lectius o amb 

fórmules per a altres col·lectius. Pot perjudicar-los, tot i que els seus símptomes són els mateixos que els seus. 
 
En aquest prospecte: 

1. Què és JOVENTIUM+ Fórmula Política per a una Joventut Revitalitzada i per a què s'utilitza 
2. Indicacions per a prendre JOVENTIUM+ 
3. Com aplicar JOVENTIUM+  
4. Conservació de JOVENTIUM+ 

JOVENTIUM+ FÓRMULA POLÍTICA PARA UNA JUVENTUT REVITALITZADA 

Composició: 
- El principi actiu és “Participació Ciutadana i Escolta Activa de la Joventut Valenciana” 
- La resta dels components són: anàlisi de la situació de la joventut valenciana, revisió de les 

polítiques públiques en matèria de joventut i propostes de la gent jove que ha eixit d’un procés 
participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia Valenciana de Joventut mitjançant la campanya 
www.opinajove.org 

- FÓRMULA:  
 

1. Invertir, com a mínim, l'1% del Pressupost de la Generalitat Valenciana en polítiques de joventut, 
excloent les polítiques d'acompanyament a l'emancipació com són les d'ocupació, educació, etc. 
 

EDUCACIÓ: 
2. Disminuir, en almenys 8 punts, la 
taxa d'abandonament escolar 
3. Impulsar programes d'innovació pedagògica que 
promoguen l'èxit i la introducció de noves 
metodologies a l'aula  
4.  Desenvolupar competències interpersonals i 
habilitats socials que afavorisquen l’educació 
integral.  
5.  Donar suport i reconeixement a 
l’associacionisme educatiu com a agent estratègic 
en la formació integral de les persones joves i 
generador d’espais i relacions inclusives  
6.  Eliminar les barreres d'accés a l'educació  
7.  Establir i donar suport els sistemes d’acreditació 
de les competències adquirides mitjançant el 
personal voluntariat i l’educació no formal  
 

OCUPACIÓ: 
8.  Impulsar l’atenció primerenca des de l’orientació 
i el suport a l’elaboració d’itineraris individuals 
d’inserció de les persones joves.  
9.  Baixar la taxa d’atur juvenil en 20 punts des de 
les polítiques de foment de la contractació.  
10.  Combatre la precarietat juvenil de les 
persones joves des de la formació en els 
seus drets, la capacitació i la sensibilització 
del mercat de treball 

HABITATGE: 
11  Facilitar l’accés a l’habitatge de la població 
juvenil mitjançant la intermediació de les 
administracions públiques per a donar habitatges 
accessibles limitant el preu, la informació i 
l’assessorament en el procés d’emancipació 
domiciliària.  
12.  Incorporar i fomentar formes innovadores 
d’accés i tinença de l’habitatge que garantisquen un 
ús no especulatiu  
 

MOBILITAT: 
13.  Fer el transport públic més accessible per a les 
persones joves tot incentivant el seu ús, fent que el 
transport públic cobrisca les seues necessitats i 
hàbits de desplaçament, organitzant un transport 
d’una manera més eficient.  
 

EQUITAT: 
14.  Prevenir conductes discriminatòries contra les 
dones en tots els àmbits socials  
15.  Sensibilitzar a la societat en matèria de lluita 
contra la discriminació i violència de gènere, 
especialment en espais educatius-formatius.  
16.  Promoure la participació de les dones en les 
estructures de les organitzacions polítiques, 
socials, sindicals i empresarials; i a l'àmbit públic 
17.  Prevenir conductes discriminatòries per raons 
de diversitat sexual i d’identitat i expressió de 
gènere en tots els àmbits socials  

IGUALTAT OPORTUNITATS: 
21.  Sensibilitzar a la societat per a denunciar 
aquelles situacions i conductes discriminatòries, en 
qualsevol àmbit, contra el col·lectiu immigrant i el 
pobre gità. 
22.  Fomentar l’educació intercultural en els espais 
d’educació formal i en el temps lliure  
 

http://www.opinajove.org/


18.  Implementar projectes educatius integrals i 
transversals per a la prevenció de la violència de 
l’homofòbia i la transfòbia  
19.  Implicar a tota la societat en la visibilització de 
les persones discapacitades i denúncia de totes les 
accions discriminatòries contra aquests  
20.  Prevenir conductes discriminatòries per raons 
de discapacitat en tots els àmbits socials  

PARTICIPACIÓ: 
23.  Fomentar la creació, i consolidació de les ja 
existents, d’associacions juvenils i Consells Locals 
i/o Territorials  
24.  Impulsar la gestió o cogestió dels espais i 
equipaments juvenils  
25.  Impulsar el reconeixement i la valoració social 
de l’associacionisme  
26.  Fomentar el voluntariat social i juvenil 

CULTURA I OCI EDUCATIU: 
27.  Fomentar l’accés a la cultura i els hàbits 
culturals i artístics per part de la joventut, garantint 
un igual accés a les dones i homes joves des de la 
seua implicació en la programació de l’agenda 
cultural  
28. Fomentar l’ús del valencià com a llengua 
vehicular en l’àmbit cultural.  

SALUT JOVE: 
29.  Potenciar l’educació per a la salut als diferents 
nivells educatius.  
30.  Promoure els hàbits saludables d’alimentació.  
31.  Promoure mesures facilitadores d’un estil de 
vida actiu, l’ús de mitjans de transport actius i la 
pràctica de l’exercici i l’esport entre les persones 
joves  
32.  Prevenir el consum de tòxics i l’abús de les 
noves tecnologies. 

 

 

Titular i fabricant: 
Titular i fabricant:  Consell Valencià de la Joventut. 

Carrer de la Llanterna, 26 
46001 València 
info@conselljoventut.org 

 

1. QUÈ ÉS JOVENTIUM+ I PERQUÈ S’UTILITZA 
JOVENTIUM+ és una fórmula política que presenta propostes i mesures per a la joventut valenciana siga 
revitalitzada i isca de la seua situació de precarietat. 
 
JOVENTIUM+ és l'única fórmula política realitzada a mesura per a cobrir les necessitats de la població jove 
valenciana. Les propostes han estat negociades per la joventut organitzada per a poder respondre a les 
necessitats vitals de la gent jove que vulga construir un projecte de vida al nostre territori, adaptades al seu 
ritme de vida actual, tenint en compte la seua veu. 
 
Per a adaptar-se millor a les necessitats de la joventut valenciana, aquest medicament compta amb una 
fórmula ampliada, ‘JOVENTIUM 370’, on s’arrepleguen totes les propostes que el Consell Valencià de la 
Joventut ha elaborat per a l'Estratègia Valenciana de la Joventut. Aquesta fórmula ampliada pot consultar-se 
en www.opinajove.org/resultats/ 
 

2. INDICACIONS PER A PENDRE JOVENTIUM+ 
 
JOVENTIUM+ està indicat en situacions de precarietat juvenil la qual es caracteritza per quasi un 40% d’atur 
juvenil i un 45% persones joves en el llindar de la pobresa, també per a quan 3 de cada 10 persones joves, de 
les quals treballen, estan en situació de necessitat severa. Quan el 92,4 de les contractacions laborals de 
persones jove l’últim any ha sigut  temporals.  
JOVENTIUM+ Fórmula Política per a una Joventut Revitalitzada està indicat perquè es donen situacions de: 
 

DONA: 
- 49 dones assassinades en 2017. Dels quals 12 
eren joves. 
- 60% dones llicenciades... només un 14% en 
càrrecs de direcció 
- escletxa salarial entre homes i dones: les dones 
cobren un 30% menys. 
 

EDUCACIÓ: 
- 24% abandonament escolar. 
- Només un 36% de la població amb estudis 
secundaris. 

EQUITAT - IGUALTAT D'OPORTUNITATS: 

- 53,2% dels/les estrangers/es ha patit discriminació 

per la seua nacionalitat. 
- Més de la meitat de les persones amb discapacitat 
estan en risc d'exclusió social. 
 

PARTICIPACIÓ: 
- 37% de les persones joves pertany a alguna 
associació. 
- 62% de la joventut li interessa poc o molt poc la 
política perquè no troben respostes.  
- El 48% desconfia de la política.  

mailto:info@conselljoventut.org
http://www.opinajove.org/resultats/


LGTBIQ+: 
- 38% de tots els delictes d'odi van ser contra el 
col·lectiu LGTBIQ+ 
- 30% estudiants han patit discriminació per ser 
LGTBIQ+ 
- 30% de les persones LGTBIQ+ han patit 
discriminació als seus llocs de treball 
 

SALUT: 
- 20% joves consumeix alcohol al mes. 
- 7.3% és consumidor habitual de cànnabis. 
- xiquets/es de 10-11 amb mòbils i connexió a 
internet 
- 3 - 8% de la població jove és addicta als videojocs 
- 8% de joves (15-29 anys) s'ha suïcidat en 2017. 
- 36.7% dels joves (15-29 anys) no usa preservatiu 
en les seues relacions sexuals. 
- trastorns mentals: 1 de cada 8 joves 

OCI I CULTURA: 
- 40% de joves utilitza les NNTT de forma abusiva 
(més de 3 h al dia) 
- 3 de cada 4 joves viuen dels ingressos d’altres 
persones i no tenen renda per invertir en cultura 

 

 
JOVENTIUM+ Fórmula Política per a una Joventut Revitalitzada està indicat especialment en els períodes 
d'acció de govern i oposició a l'hora de construir les propostes polítiques en matèria de joventut. 

 
 
3. COM APLICAR JOVENTITUM+ 
 
 
 
JOVENTIUM+ s'ha d’administrar en estratègies a llarg termini, amb responsabilitat política, allunyant-se de 
l'electoralisme, tenint en compte l'opinió de la joventut valenciana i amb revisions periòdiques per a comprovar 
l'evolució del subjecte medicat. 
 
És convenient aplicar JOVENTIUM+ Fórmula Política per a una Joventut Revitalitzada amb pactes polítics en 
les Corts Valencianes per l’Emancipació Jove que permeten que cada govern tinga la joventut valenciana com 
una prioritat en la seua agenda.  
 
 
4. CONSERVACIÓ DE JOVENTIUM+ 
 
Conserver en un lloc fresc i sec que no siguen els calaixos dels despatxos.  
 
 

  



MANIFEST JOVENTUT APODERADA 

La joventut valenciana pateix vora un 40% d’atur i un 45% de les persones joves estan en el llindar de la pobresa, 
xifra que encara és més dura si tenim en compte que 3 de cada 10 persones joves, de les quals treballen, estan 
en situació de necessitat severa. Aquesta xifra demostra que la crisi no solament ha expulsat i maltractat les 
persones joves, sinó que després de l’eixida de la crisi es consolida per la precarització del jovent valencià, perquè 
a més a més, el 92,4% dels contractes són temporals i 1 de cada 4 joves té una jornada parcial. Aquesta situació 
ha fet que, per primera vegada en 20 anys, la taxa d’emancipació valenciana haja baixat fins a un nivell desolador, 
en el qual només 1 persona jove de cada 10 es puga emancipar. Totes aquestes dades confirmen que una persona 
jove no pot desenvolupar un projecte de vida propi i, per tant, no té autonomia per a viure la seua vida en dignitat. 

Es tendeix a pensar que les persones joves ens hem d’esforçar per a aconseguir un reconeixement laboral, que 
tenim tot el temps del món per a millorar la nostra situació, i sota aquesta excusa, se’ns deixa d’atendre perquè 
sempre hi ha altres urgències o fins i tot perquè electoralment no comptem enfront d’altres sectors de la població. 
El problema és que una joventut amb menys oportunitats, és també, una menor contribució al Sistema Públic de 
Benestar, menys contribució a les escoles, menys contribució a la sanitat i la Seguretat Social i també, menys 
contribució a les pensions. Mantenir-nos en precari, posa en perill no ja les nostres pensions, sinó les dels nostres 
pares i mares. Posa en risc l’escola pública, els hospitals i els recursos del Sistema de Benestar. 

Però, les persones joves som alhora agents, beneficiaris i víctimes dels grans canvis en la societat i en general 
ens enfrontem a una paradoxa: podem tractar d’integrar-nos en l’ordre existent o servir com a força per a la 
transformació d’aquest ordre. A tot arreu del món, per diferents que siguin les etapes de desenvolupament i els 
àmbits socioeconòmics dels països en què viuen, els joves aspiren a participar plenament en la vida de la societat, 
i no obstant això, a la joventut se’ns presenta com a font del conflicte generacional, se’ns etiqueta com a focus de 
problemes, sorolls i falta d’adaptació, sense entendre que la joventut és tan diversa com la mateixa societat. Hi 
ha milers de joves que s’impliquen per a canviar el món, que setmana a setmana desenvolupen accions d’educació 
en valors, de promoció de la solidaritat i el voluntariat. Persones joves que ens impliquem en la participació i el 
canvi del sistema democràtic per a ser més just i igualitari, però que no som notícia. Som la cara invisible I A 
NINGÚ LI IMPORTA. 

Sota aquest lema #IaNinguLiIMporta – #AMiSiMimporta volem presentar les diferents situacions de precarietat 
i exclusió social que vivim la joventut valenciana i presentar també totes les accions positives i de canvi que des 
de la joventut es promouen per a recordar que #ANOSALTRESSIQUEENSIMPORTA. 

Per tot això, com a joves, demanem i exigim a les Administracions i a la societat que: 

 Que la política de joventut siga una prioritat en l’agenda política i se li dote dels recursos suficients. 
Perquè les persones joves no som el futur, sinó que som el present, tenim problemes ací i ara, que 
necessiten resposta i que tenen impacte en el benestar de la societat. 

 Acabar amb l’estereotip de la joventut com a font de conflicte des dels mitjans de comunicació i la 
societat. Cal deixar explotar el conflicte intergeneracional per a treballar pel benestar de totes les 
persones. 

 Visibilitzar en els mitjans de comunicació els referents positius de la joventut compromesa. 

 El reconeixement de les accions de voluntariat i d’educació en valors que es realitza des de les 
organitzacions juvenils i des de l’associacionisme, com a eina de transformació de la societat cap a un 
model més just i igualitari. 

 El reconeixement dels i les professionals de joventut com a eina fonamental de les polítiques de joventut, 
i la necessitat que hi haja una professional referent en cada municipi. Cal dignificar la seua tasca per 
abandonar la precarietat laboral del sector. 

Perquè #ANOSALTRESSIENSIMPORTA. 

 


