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1. Introducció 
 

El passat cap de setmana 16 i 17 d’Abril de 2016 es va celebrar la XLII Assemblea 

General Ordinària del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana a la ciutat 

de València.  En aquesta es va decidir quina serà la nova Comissió Permanent que 

dirigirà, coordinarà i per tant estarà al capdavant del CJCV durant els pròxims dos 

anys.  

 
Els membres d’aquesta nova Comissió Permanent són conscients de la difícil realitat 

que estan vivint les persones joves valencianes (43’59% d’atur juvenil, 45% dels i les 

joves en el llindar de la pobresa, quasi 22.000 persones joves valencianes exiliades 

forçosament per a poder-se construir el seu projecte de vida… entre altres dades 

també molt dramàtiques). Però també són conscients del profund canvi social que 

s’està produint a causa de l’estancament econòmic de l’últim decenni.  
 

Davant aquesta complexa realitat i la necessitat de fer entendre a les administracions 

en particular i a tota la societat en general la situació de les persones joves 

valencianes, la nova CP se sent encoratjada per reivindicar que cal 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 partint de principis i drets bàsics com 

la igualtat entre les persones, el dret a l’habitatge digne, el dret al treball, el dret a 

l’educació i la sanitat, fomentant el respecte i la tolerància entre tots i totes.  
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2. Objectius 
 

 

El Pla de Treball per als pròxims dos anys que la nova Comissió Permanent ha 

dissenyat gira al voltant de cinc objectius essencials que ajuden a enfortir i vertebrar 

el teixit associatiu valencià, així com portar la veu del i la jove valencià i valenciana a 

l’administració pública i altres institucions i organitzacions que ens afecten en matèria 

de joventut.  

 

 
1. Exercir com a interlocutor vàlid a les institucions. 

 
Com a màxim òrgan de representació juvenil valenciana, una de les principals 

prioritats del CJCV ha de ser en tot moment portar la veu de les persones joves 

valencianes a les institucions, fer valdre a la joventut com a persones de ple dret, que 

no solament són una aposta de futur sinó de present, amb les seues pròpies necessitats 

i inquietuds com a col·lectiu. 

 
Actualment existeix l’oportunitat de ser un agent actiu en l’elaboració de la nova llei 

de joventut, i les persones joves han de participar-hi en ella.  La intenció és continuar 

la feina duta a terme des de l’equip anterior, i seguir comptant amb totes i tots en 

aquest procés, per a poder crear una llei que realment puga ser jove. 

 
A més a més, cal portar la perspectiva juvenil a totes les actuacions portades a terme 

des de les administracions, prioritzant aquelles accions que afecten de forma directa 

a la joventut. 

 
2. Dinamitzar les entitats membre i consells de joventut 

 
Les entitats i consells són qui donen sentit al CJCV, per poder funcionar com a 

plataforma representativa cal crear un espai comú. Les accions han d’anar enfocades 

a crear una comunicació fluida entre totes i tots. És necessari que el Consell s’aprope 

a les entitats membre (EEMM) i Consells Locals de Joventut (CCLL), la prioritat ha de 

ser que totes i tots ho senten com a propi. 
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El Pla de Territorial és una prioritat absoluta, el CJCV és el Consell de tot el País 

Valencià, on a més a més, la nova llei de joventut possibilitarà la creació de nous 

Consells de Joventut. Com a consell autonòmic cal fer que els CCLL se senten 

acompanyats i vegen el CJCV com un espai d’enriquiment. 

 
Per altra banda, el CJCV posarà en marxa un Pla d’Entitats, cal crear un espai de 

debat i consens per a què com a jovent valencià i valenciana es puga crear un 

posicionament clar en les diferents qüestions que afecten les persones joves. 
 

3. Promoure la participació juvenil i l’associacionisme. 

El CJCV té l’oportunitat de reivindicar l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de 

les entitats i CCLL 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 CJCV 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 CCLL i les 

EEMM. Considerem fonamental promoure la participació juvenil arreu del nostre 

territori. Cal apropar el CJCV a tot el jovent i promoure la creació de moviments 

col·lectius per a què existisca una joventut activa i compromesa. 

 
4. Impartir formació. 

 
Una de les prioritats del CJCV és apoderar a les persones joves. Es fa necessari 

remarcar els coneixements que cadascú té a la seua entitat o CCLL. Per això es va a 

crear la Borsa de Formació, que serà un recurs de totes i tots. L’objectiu és que siga 

un recurs comú, que a més a més siga referent per a tot el nostre territori. Per altra 

banda, en aquesta etapa existeix la intenció de consolidar els plans de formació des 

d’una òptica més propera, des de la creació de continguts més específics a les realitats 

existents. 
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5. Posicionar el CJCV com a referent juvenil 

 
En el nou temps polític, on la participació s’ha transformat en un eix fonamental, cal 

reivindicar el CJCV com a referent juvenil. Cal visibilitzar la feina que es realitza als 

CCLL i les EEMM per a la joventut valenciana, ja que això és fonamental per fer 

conscient a la societat de la importància que té la participació i l’associacionisme 

juvenil a l’hora de crear una ciutadania activa. 

 
Des de la nova CP es veu prioritari fer un esforç de comunicació intern, si l’objectiu 

és construir un espai comú el primer pas és fer de la transparència un element 

fonamental en tot Consell. 
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3. Àrees 
 

 

1. Institucional 
 

La tasca del CJCV ha d’ anar sempre orientada a portar la veu de la joventut 

valenciana a les institucions. Les persones joves, i més encara, les persones joves 

organitzades han de ser el motor del canvi. Actualment la participació s'ha convertit 

en una paraula clau quan es parla de política, la societat necessita involucrar a la 

ciutadania en els seus processos i fer-los sentir les institucions com a pròpies. Com a 

entitat que aglutina la joventut associada del País Valencià s'ha consolidat un discurs 

consensuat en molts dels aspectes que afecten les persones joves, és necessari seguir 

construint plantejaments de consens que servisquen perquè els i les joves puguen tenir 

una veu més potent. 

 

El Consell en el seu treball institucional ha de cercar també el treball en xarxa amb 

altres plataformes amb les quals crear xarxes, tant dins del nostre territori com amb 

altres territoris. És important el desenvolupament de sinergies que ajuden a consolidar 

el Consell com a entitat de referència. 

 

2. Socioeconòmica 
 

La joventut viu en crisi abans de què la gent parlara de què aquesta existira. Les 

persones joves viuen una situació on la feina no s’entén sense les paraules precarietat, 

temporalitat o atur. Per tant, cal posar en l’agenda política aquesta qüestió, ja que la 

joventut necessita polítiques que possibiliten el seu desenvolupament personal i social 

i garantisquen com a dret la possibilitat d’emancipar-se. 

 

El CJCV fa anys que reivindica polítiques que afavorisquen la situació del col·lectiu, 

però la realitat és que actualment la meitat de la joventut està en l’atur i només 2 de 

cada 10 persones joves es pot emancipar al nostre territori. L’administració ha posat 

en marxa Avalem Joves, però cal fer més, cal arribar a tota aquesta joventut que no 

està tenint la possibilitat de tenir un projecte de vida propi. 
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Per tant, des d’aquesta àrea es continuaran reivindicant unes polítiques que puguen 

permetre que les persones joves siguen ciutadanes de ple dret. Cal fer conscient a la 

joventut de què no cal conformar-se, cal reivindicar, cal denunciar i cal crear 

ciutadania activa. 

 

3. Educació 
 

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

això la joventut ha de ser un agent actiu en les polítiques que regulen el seu dret a 

l’educació. La joventut no pot ser només un observador, sinó que fa falta que la seua 

veu estiga present quan es parla de com serà la seua educació. 

 

A més a més, l’educació cada vegada implica més factors de desenvolupament 

personal, no només l’acadèmic. En aquest sentit és necessari un procés de 

reconeixement i suport a l’educació no formal. L’escola és part d’un procés educatiu 

que va més enllà del seu horari, cada vegada més calen espais on la persona puga 

desenvolupar més aspectes, i en aquest sentit els moviments d’oci educatiu s’han 

mostrat com un espai educatiu on la persona pot desenvolupar competències que 

d’altra banda no podria adquirir. 

 

Des del CJCV es vol remarcar que la participació és un procés educatiu, on és més 

fàcil aprendre’l quan abans es posa en pràctica. La societat, si vol arribar a un horitzó 

democràtic, necessita treballar des de la base per a formar persones compromeses 

amb el seu context.  

 

4. Territorial 
 

És importantíssim per al CJCV que existisca una veritable vertebració del territori. Cal 

fer valdre que el País Valencià és un dels territoris de l’estat espanyol que més CCLL 

posseeix, i probablement amb el canvi que realitzarà la nova Llei de Joventut en la 

qual el CJCV està involucrant-se de manera activa, en surten CCLL nous, que 

necessitaran el suport i l’acompanyament inicial i continuu per part del CJCV per tal 

d’anar creixent, enfortint-se i consolidant-se.  

 

La nova CP aposta decididament per executar el Pla d’Acció Territorial que ajude a 

fomentar el treball en xarxa dels CCLL, per tal d’afavorir el treball en grup, la 

cooperació i l’intercanvi d’idees i experiències. Els CCLL són l’espai de trobada i 

coordinació de les entitats juvenils d’una localitat i són la clau per enfortir 
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l’associacionisme, ja que actuen des de la proximitat del territori aconseguint 

visibilitzar i potenciar la tasca de les entitats juvenils locals. Aquests espais són una 

escola de ciutadania que parteixen de la participació dels i les joves com a mecanisme 

d’apoderament de la pròpia joventut i d’aprofundiment democràtic. 

 

El CJCV ha de convertir-se veritablement en l’entitat que represente a tota la societat 

jove valenciana, és per això què és fonamental que totes les EEMM i CCLL senten el 

CJCV seu, propi i pròxim. Açò s’aconsegueix apropant-lo a cadascun dels municipis 

i ciutats, creant sinergies i mecanismes de participació per a poder-se enriquir i 

consolidar una forta Xarxa de CCLL. 

 

5. Participació 
 

Caminem cap a una societat cada vegada més canviant, on les estructures de 

participació moltes vegades ja no són tan estables com eren abans, i en aquest 

aspecte el CJCV, des de l'aposta per l'associacionisme, ha d’apropar les estructures 

de participació a la joventut valenciana. 

 

Un dels grans reptes que s'afronten actualment és que la joventut conega les vies que 

existeixen perquè la seua veu siga escoltada, perquè se sàpiga que unint esforços la 

seua veu pot aconseguir arribar on es propose. En aquest repte cal cercar noves vies 

que permeten involucrar a més persones en els CCLL. Igualment és, per totes i tots 

conegut, que la tecnologia avança a un ritme vertiginós, i sense perdre el valor del 

diàleg consensuat, s’ha de fer valdre, també, la possibilitat d'utilitzar les noves eines 

que existeixen a disposició per a involucrar al màxim de gent possible. 

 

6. Formació 
 

El principal valor de l'associacionisme són les pròpies persones associades. Per això 

el CJCV ha d’apoderar a aquesta joventut compromesa, és necessari fer valdre la 

xarxa de coneixement existent en el teixit associatiu. En aquest sentit s'ha de vetlar 

perquè siga accessible, és necessari apropar els cursos a aquestes persones, tant 

territorialment com en continguts. Cada vegada més les realitats són canviants, i és 

fonamental que la formació que s'imparteix s'adapte a la seua pròpia realitat. 

 

En aquesta línia l'objectiu és desenvolupar una estratègia formativa que permeta al 

CJCV ser el referent formatiu en associacionisme. Les EEMM i CCLL disposen de 

http://www.cjcv.org/
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persones expertes capaces de transmetre coneixements. El treball en xarxa ens ha 

permés veure com sumant sinergies es multipliquen efectes, per això en formació 

l'objectiu és la creació d'un espai que pertanya a totes i a tots. 

 

7. Internacional 
 

L'àrea Internacional s'ha consolidat com una àrea fonamental a l'hora de 

desenvolupar projectes gràcies al programa ERASMUS+. Aquests projectes permeten 

aconseguir mitjans per a desenvolupar aquells projectes que són d’interés per a la 

joventut creant, a més a més, sinergies amb realitats d'altres països que treballen 

també la mateixa temàtica. Els últims anys són un exemple de com els projectes del 

CJCV s'han vist impulsats a través d'una projecció internacional. 

 

Aquests projectes són una oportunitat per a aconseguir desenvolupar objectius, a més 

de posicionar el CJCV més enllà del seu territori, però també per a les EEMM i CCLL, 

deu ser un objectiu acompanyar-los en la realització d'aquests projectes. Els CCLL van 

nàixer amb la vocació de crear xarxa, que la joventut poguera crear ponts, per açò 

l'espai europeu suposa un espai d'oportunitat que no es pot desaprofitar a l'hora de 

conéixer altres realitats. 

 

8. Igualtat 
 

El CJCV sempre ha defensat la igualtat de gènere, però cal anar un pas més endavant. 

Fa falta una igualtat real, que sorgisca d’una reflexió social entorn de l’equilibri de 

gènere. El món associatiu ha d’anar per davant, el CJCV ha de ser motor de canvi i 

portar les reivindicacions dels i les joves valencianes a la resta de la societat. 

 

La joventut actual és una generació que molts encara creuen que ha sigut educada 

en igualtat, però no és veritat, encara es viu en una societat totalment hetero 

patriarcal, i per això fa falta reivindicar noves metodologies de funcionament. La 

normalitat que imposa la societat no proposa una igualtat, sinó que condiciona moltes 

vegades a una discriminació o a una coacció del nostre desenvolupament personal.  

L’associacionisme jove valencià ha de visibilitzar i ha de treballar per a avançar i 

aconseguir un equilibri de gènere. Des de les entitats membre i CCLL cal acompanyar 

als i les joves a què siguen protagonistes del canvi social, cal treballar per a 

desenvolupar els nostres espais per a què la perspectiva de gènere sempre siga una 

constant. 

http://www.cjcv.org/


   
 

 
 
 
Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org 

  11 
 

 

9. Comunicació i Transparència 
 

En els darrers temps la comunicació ha adquirit una importància creixent en l’àmbit 

de la societat civil, d’igual manera que en el sector públic, el privat i en qualsevol 

organització que vulga visibilitzar-se en la societat i que es relaciona amb ella. Avui 

dia constitueix una àrea àmplia i variada molt important i sempre sotmesa a millora. 

La comunicació s’entén que va des de les relacions amb mitjans de comunicació, 

EEMM i CCLL, Administracions Públiques o societat en general.  És voluntat de la CP 

detectar els errors, àrees a millorar i determinar possibles vies a millorar per a 

convertir-la en una ferramenta més eficaç al servei del desenvolupament de les 

finalitats i objectius del CJCV. 

 

S’entén també que com a element important de la societat civil valenciana, que rep 

fons públics, d’EEMM i CCLL a través de les quotes; que la transparència ha de ser 

sempre present en la forma de treballar del CJCV, en coherència al bon govern com 

a filosofia de treball d’anteriors permanents i d’aquesta nova CP, aquesta tindrà un 

pes fonamental en les actuacions com a CJCV. 
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10. Accions 
 

Objectiu 1: Exercir com a interlocutor 

vàlid a les institucions 
 

1.1. Contribuir al desenvolupament d’una nova Llei Valenciana de Joventut i una Estratègia 

Valenciana de Joventut. 

 

El CJCV vol ser agent actiu en el desenvolupament de la nova Llei de Joventut, amb l’objectiu 

que aquesta llei  reconega el CJCV com a l’interlocutor vàlid de les persones joves d’avant 

les institucions i com a agent clau per al foment de la participació i l’associacionisme juvenil. 

Aquesta llei també haurà de dotar el CJCV de mitjans adequats per a poder dur a terme les 

seues finalitats, i garantir la seua viabilitat mitjançant liquiditat, establint un mecanisme que 

permeta la transferència directa des del pressupost de la Generalitat i, en tot cas, que es 

garantisca l’assignació de líquid en febrer com a molt tard. A més a més, es treballarà 

activament perquè a la llei es reconfigure el model de Consell Rector amb una majoria de 

persones joves representants de l’associacionisme juvenil valencià. 

 

Una vegada aprovada la Llei, des del CJCV es treballarà per a ser decisius en l’elaboració 

de l’Estratègia Valenciana de Joventut, com a eix fonamental de les polítiques de joventut al 

nostre territori. Per a poder dur a terme les accions anteriors, es plantejarà un calendari de 

reunions amb l’administració i altres entitats assumible i prioritzat. 

 

1.2. Fer un seguiment de les polítiques en matèria social i econòmica que afecten la joventut. 

 

S’estan vivint temps de canvis i ens trobem davant un espai d'oportunitat, l'administració més 

que mai vol que la joventut opine i siga partícip. Aquesta oportunitat que suposa un 

compromís i un repte, exigeix que el CJCV porte una visió jove a les actuacions del Consell 

de la Generalitat. El nou paper que ha de tenir el CJCV ja no és solament d'esmenar, afegir 

a la joventut després que es faça la llei, sinó que exigeix ser una part activa dels processos. 

 

En aquesta línia es poden trobar ja dues actuacions, com són Avalem Jove i la Llei de la 

Funció Social de l'Habitatge. Ara més que mai el CJCV ha de ser una forta xarxa associativa 

i intentar implicar el màxim nombre de persones per al seu seguiment, cercant la creació de 

grups operatius que servisquen perquè no es perda la visió jove.  

http://www.cjcv.org/
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1.3. Impulsar el reconeixement de les capacitats adquirides a través del voluntariat i 

l’associacionisme. 

 

L’associacionisme és un mecanisme de participació que concedeix moltes competències que 

es poden aprofitar en tots els àmbits de la vida com poden ser parlar en públic, treballar en 

equip, liderar grups, debatre per arribar a consens, etc. 

 

No obstant això, actualment aquestes competències no es poden demostrar perquè no han 

sigut apreses dins d’una aula reglada sinó adquirides treballant dins d’entitats i associacions, 

desenvolupant projectes i col·laborant amb els voluntaris. Les persones joves valencianes no 

disposen d’un mecanisme per poder acreditar que han desenvolupat aquestes competències 

durant el temps que han treballat com a voluntaris. A més a més, poques vegades es tenen 

en compte a l’hora d’accedir a un lloc de treball. Des del CJCV es vol reivindicar davant les 

institucions responsables de les àrees educatives que facen valdre aquestes competències 

adquirides i s’impulse el reconeixement de la tasca formativa i d’aprenentatge que fa 

l’educació no formal mitjançant l’associacionisme arreu del nostre territori. 

 

1.4. Defensar els interessos de la joventut associada en l’àmbit local i comarcal. 

 

Des del CJCV s’ha d’afavorir que l’IVAJ continue generant espais de trobada entre regidories 

de joventut, per tal de crear sinergies i col·laboracions territorials. El CJCV ha d’estar present 

en aquestes trobades per a fer valdre la importància que té fomentar i crear un bon teixit 

associatiu i fer que la gent jove participe activament. 

 

A més a més, és necessari reivindicar uns recursos i unes subvencions justes i en terminis 

raonables per a entitats i CCLL per part de les administracions públiques locals i/o comarcals. 

 

1.5. Participar activament en el disseny de les polítiques de joventut. 

 

El CJCV ha de participar en tots aquells processos legislatius relatius a la joventut. Per a 

aconseguir-ho, s’establiran juntament amb l’administració i agents polítics mecanismes 

eficaços per a vehicular aquesta participació, tant en les Corts Valencianes com amb el 

Govern Valencià. A més, es fomentaran canals participatius com pot ser l’aportació online a 

l’hora d’elaborar lleis, entre d’altres i aconseguir convertir-se en un element rellevant en la 

presa de decisions de l’administració en tot allò referent a les polítiques de joventut.  

 

A més a més, davant la possibilitat que no es convocara al CJCV per a donar la visió jove 

sobre qualsevol tema que afecte els interessos de les persones joves valencianes, el president, 

per iniciativa pròpia o a petició de la CP o RPEEMM podrà comunicar-ho a l’òrgan de 

l’administració que procedisca perquè se’ns tinga en compte. 
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1.6. Oferir formació en matèria d’associacionisme i participació juvenil a institucions 

públiques. 

 

Un dels objectius transversals del CJCV és potenciar la participació de la joventut del nostre 

territori. Perquè aquesta participació siga efectiva és fonamental que es treballe per a qué els 

i les joves vulguen, sàpiguen i puguen fer-ho.  

 

Aquestes tres capacitats estan íntimament lligades a les polítiques públiques de joventut i el 

CJCV ha de treballar tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit local, per a què estiguen 

garantides. D’aquesta manera, es donarà suport i formació en matèria d’associacionisme i 

participació als responsables polítics i tècnics de les polítiques de joventut per a influir i 

contribuir en la seua elaboració i/o millora. 

 

1.7. Potenciar projectes de EVS. 

 

Des del CJCV es vol potenciar la participació dels i les joves del nostre territori dins dels 

projectes del Servei de Voluntariat Europeu com una experiència d’aprenentatge en l’àmbit 

d’educació no formal amb la finalitat de crear sinergies, compartint recursos i bones 

pràctiques arreu dels països comunitaris. A més de tindre en compte que, gràcies a la 

participació com a acollidors de projectes de EVS, el CJCV podrà rebre ingressos mitjançant 

subvencions i finançament europeu que ajudarà a poder reinvertir-los en el projecte i ajudar 

a l’estabilitat econòmica, es vol fer valdre aquest tipus de voluntariat apropant-los tant a les 

entitats membres com CCLL del nostre territori. 

 

1.8. Visibilitzar a les dones en espais de decisió. 

 

El CJCV ha de ser un referent per a totes les seues entitats i CCLL, s’ha d’actuar més que mai 

de forma conscient per a ser un espai feminista, no solament en el discurs, sinó en les 

actuacions del CJCV. Es vol aconseguir que les dones del Consell senten que el CJCV és un 

espai on elles puguen fer un pas endavant. Des de la Comissió Permanent actual es vol 

visibilitzar a les dones en els espais de decisió que existeixen en el Consell així com treballar 

amb les entitats perquè elles facen el mateix. 

 

1.9. Traçabilitat i seguiment del treball legislatiu. 

 

Generalment, un procés de participació social com pot ser el seguiment del treball legislatiu 

que fan les Corts Valencianes està molt allunyat tant de les entitats i associacions com de 

qualsevol ciutadà o ciutadana del carrer. La Comissió Permanent vol utilitzar el seguiment de 

la seua intervenció en les polítiques valencianes, per una banda per a conéixer el retorn o 
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efecte de la participació social de la joventut a través del CJCV i per altra saber el grau 

d’acceptació dels dictàmens i posicionaments que el CJCV té sobre els textos legislatius finals. 

 

Des del CJCV es vol aconseguir que existisca un mecanisme de seguiment dels acords entre 

administració valenciana i el CJCV com a ferramenta d’avaluació i revisió dels compromisos 

entre ambdues parts. 

 

Amb aquesta acció es pretén aconseguir ferramentes per a la present Comissió Permanent i 

futurs equips al disposar d’un històric del treball legislatiu del Consell, els compromisos polítics 

amb l’administració o el canvi i evolució. 

 

Objectiu 2: Dinamitzar les entitats 

membre i consells de joventut 
 

2.1. Fomentar els espais de la XCLJ, la FTJ i el CJE 

 

La Xarxa de Consells Locals de Joventut (XCLJ) és la xarxa de Consells de Joventut de la 

Fundació Triangle Jove (FTJ). Aquesta xarxa es troba en un nou moment amb la recuperació 

de l’Aplec de Consells Locals de Joventut, el qual pot convertir-se novament en un referent 

on els CCLL del nostre territori tinguen un punt de trobada propi i puguen crear sinergies. Des 

del CJCV es continuarà contribuint per a fomentar-lo i incentivar la participació en les seues 

trobades. 

 

La Fundació del Triangle Jove és un espai de participació format pels CCLL de les Illes Balears, 

Catalunya i País Valencià, és un projecte que s'ha consolidat, i que cada vegada més és un 

espai que va més enllà de la trobada en si mateixa.  Des del CJCV es vol seguir sent agents 

actius en l'elaboració de línies de treball, així com ajudar a consolidar les seues campanyes 

anuals, que són una oportunitat per a dinamitzar a les entitats i CCLL amb temàtiques que 

elles mateixes decidisquen. 

 

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha viscut un canvi de permanent quasi 

simultàniament al que ha viscut el CJCV. La nova CP entrant del CJE ja ha mostrat que vol 

un Consell participatiu, on les entitats i Consells autonòmics siguen protagonistes. Des del 

CJCV es vol ser part d'aquesta nova etapa mitjançant la participació activa, cercant portar la 

veu valenciana en tots aquells espais que es puga. D'altra banda, més que mai es vol 

aconseguir ser una xarxa, i que les entitats i CCLL del nostre territori puguen veure l'oportunitat 

que suposa formar part d’aquesta plataforma estatal. 
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2.2. Potenciar accions i campanyes al voltant de l’educació i prevenció per a la salut amb 

les entitats i consells de joventut. 

 

Des del CJCV es veu necessari conscienciar a les entitats membre i CCLL sobre la importància 

que té la salut en el procés de creixement personal de totes les persones que formen part 

d’entitats juvenils i CCLL i les seues associacions i entitats membre. És per això que es veu 

necessari poder crear un grup operatiu de salut i generar una acció conjunta anual que gire 

al voltant d’aquesta temàtica. 

 

2.3. Realitzar plans de treball sobre educació formal. 

 

L’educació és una àrea molt determinant en la nostra societat, per aquest motiu, és necessari 

que es concedisca importància a l’actualitat educativa. Un gran percentatge de joves són 

estudiants i per tant es troben afectats directament per l’actualitat de la mateixa. 

Per això des del CJCV es considera indispensable, primerament, localitzar a totes les entitats 

que pertanyen a l’àmbit eductiu o tenen àrea d’educació. Posteriorment, es vol mantenir 

reunions amb els responsables d’educació de les entitats i CCLL que formen part del CJCV i 

també amb entitats externes. L’objectiu és poder obtenir una anàlisi de la realitat sobre 

l’educació i recollir les crítiques, correccions, millores i propostes de la joventut per a fer-les 

arribar a les institucions responsables de l’àmbit educatiu. A més a més, com a organisme de 

representació jove, el CJCV vol tindre una postura clara i ferma enfront de l’administració per 

defendre una educació pública i de qualitat. 

Per altra banda, el CJCV vol tindre una participació activa al Fòrum d’Escoles de Formació i 

tindre seguiment de la regulació de tot el relacionat amb educació no formal mitjançant 

l’establiment de posicionaments conjunts amb les entitats d’educació no formal. 

 

2.4. Continuar desenvolupant el Pla d’Acció Territorial 

 

Per tal de poder continuar desenvolupant el Pla d’Acció Territorial el CJCV veu necessari 

poder tornar a tindre contractat un tècnic de territorial a jornada completa. D’aquesta 

manera, vertaderament, es podrà vertebrar tot el territori mitjançant la revitalització de la 

XCLJ, generant un espai territorial que faça seguiment als CCLL, regulant quotes, oferint-los 

suport material, tècnic i polític  per a poder fer valdre les reivindicacions i activitats que 

cadascú ofereix, crear sinergies conjuntes sent el CJCV el nexe entre tots ells i facilitar espais 

de participació dels CCLL. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjcv.org/


   
 

 
 
 
Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org 

  17 
 

2.5. Creació d’un Pla d’Acció d’Entitats 

 

Les entitats membre són part de l’essència del CJCV, és per això que es veu necessari a mitjà 

termini poder treure una plaça de tècnic de participació amb la finalitat de tindre un suport 

tècnic, a més de polític, per poder dinamitzar i treballar amb les Entitats Juvenils Valencianes. 

 

La finalitat d’aquesta acció és crear sinergies i potenciar el debat entre entitats sobre temes 

que afecten directament a la joventut, involucrant, a més a més,  a les entitats observadores 

per a què participen de les activitats del CJCV, realitzant un procés de regulació d’entitats, 

recercant-ne de noves i poder fer arribar materials i guies de creació i gestió d’entitats juvenils 

que el CJCV es compromet a realitzar pròximament. Amb aquest Pla d’Acció d’Entitats es 

pretén que el CJCV arribe a tindre una real representativitat de les entitats juvenils valencianes. 

 

2.6. Oferir formació a les entitats membre del CJCV 

 

El CJCV vol convertir-se en un referent de la formació associativa juvenil valenciana, és per 

això que es vol fer valdre la importància que té la Formació per a les entitats membres i CCLL 

que formen part del CJCV.  

 

Una de les funcions del CJCV és afavorir la participació i l’associacionime juvenil, per tant, 

s’oferirà formació a entitats membre i CCLL d’acord amb les seues necessitats, mitjançant un 

Pla de Formació per poder adquirir ferramentes, bones pràctiques i recursos per a poder 

aplicar en el si de les entitats i CCLL. 

 

2.7. Potenciar els projectes Erasmus+ entre les entitats i consells de joventut. 

 

La joventut valenciana actual vivim a un món global i el CJCV, sent conscient d’açò, veu 

necessari poder crear relacions i sinergies entre diferents territoris i països que ens envolten. 

Des de la Unió Europea es volen fomentar aquestes sinergies mitjançant el Projectes 

d’Erasmus+, per tant des del CJCV es potenciarà l’acompanyament a les EEMM i CCLL en 

l’elaboració i execució d’aquests projectes, buscant suport, també, en projectes de voluntariat 

internacional. 

 

A més a més, és interés del CJCV que aquelles EEMM i CCLL que el conformen estiguen 

presents a les diverses activitats i trobades internacionals que es duguen a terme, promoguent 

així la interculturalitat, a més de tindre ocasió de potenciar i desenvolupar les tècniques de 

treball del CJCV i compartir-les a escala internacional. 
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2.8. Implementar metodologies de treball amb perspectiva de gènere en els processos de 

participació. 

 

La participació és un procés educatiu de llarga durada, on cada vegada s'inclouen més 

perspectives per a ajudar a millorar els processos amb l'objectiu d'incloure a totes les persones 

Que una persona participe depén de molts factors, sent fonamental que aquesta persona es 

trobe en un espai que siga propici a la seua inclusió.  

 

En aquesta línia des del CJCV, es veu necessària la formació en aquesta matèria i incloure 

metodologies de treball amb perspectiva de gènere en els processos participatius que es 

porten a cap. Aquest objectiu vindrà unit amb les pròpies formacions que es realitzaran perquè 

les EEMM i CCLL puguen també utilitzar-les en les seues pròpies organitzacions. 

 

 

2.9. Visibilitzar les activitats i treball de les entitats i consells de joventut 

 

Des del CJCV es pretén crear mecanismes que ajuden a visibilitzar molt més la comunicació 

de les EEMM i CCLL. Ja s’ha creat el grup operatiu de comunicació, el qual comença a 

activar-se, no obstant això és necessari fer un protocol per a què la informació de les activitats 

i el treball que es fa des de les EEMM i CCLL siga més fluida i arribe a molta més gent.  

 

A més a més, per tal de visibilitzar eixes activitats i projectes també de manera presencial, es 

convertiran els espais vivencials en Àgores obertes on es podrà posar en comú la projecció i 

treball de cadascuna de les EEMM i CCLL del CJCV.  

 

Objectiu 3: Promoure la participació i 

l’associacionisme  
 

3.1. Establir relació amb col·lectius de joves no constituïts 

 

Cada vegada més existeixen col·lectius no constituïts entre els i les joves, grups de persones 

que treballen en els seus municipis i representen a la joventut d'aqueix territori. El CJCV no 

pot ignorar aquesta realitat, deu treballar amb ella si vol ser representatiu. S’han de distingir 

dues línies d’actuacions importants: 

 

 Ha d’ajudar als CCLL a l'hora d'incorporar els col·lectius existents en els seus 

municipis. 
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 Ha d'apropar-se a les noves estructures de participació existents en alguns municipis: 

assemblees joves, àgores… 

 

Aquesta joventut, malgrat no estar associada, està treballant de manera col·lectiva per la 

transformació social, per ser agents actius. Com a consell no se'ls pot deixar de costat, sinó 

que s’ha de cercar la forma d'incloure'ls. La CP ha de treballar per a cercar vies que permeten 

que la joventut veja el CJCV com un referent i vulguen participar dels seus espais. 

 

3.2. Afavorir la participació en accions i col·lectius socials. 

 

El CJCV ha de participar en accions i mobilitzacions en línia als plantejaments i principis de 

les seues entitats i CCLL. Quan hi haja mobilitzacions el CJCV ha de fer veure la implicació 

de la joventut en elles, visibilitzant a més a més les reivindicacions de la joventut.  

 

Continuant fent xarxa és imprescindible reactivar la participació del CJCV en plataformes 

del tercer sector així com en la incorporació de noves entitats sindicals i/o socials. 

 

3.3. Ampliar la participació d’entitats educatives al CJCV. 

 

Una de les missions del CJCV és potenciar la participació de les entitats i aconseguir que el 

teixit associatiu cresca. Per tant, el CJCV considera necessari ampliar la participació d’entitats 

dins del Consell, en concret les entitats d’ àmbit educatiu. 

 

Per a portar a terme aquesta missió, el CJCV ha de localitzar a entitats d’àmbit educatiu i 

facilitar la seua participació (sindicats d’estudiants universitaris, associacions d’alumnes i 

organitzacions d’estudiants en general). L’objectiu és crear una xarxa d’entitats que puguen 

aportar idees i propostes al CJCV amb l’objectiu que les mateixes entitats puguen conéixer-

se i compartir espais de treball. Amb la seua col·laboració es poden treure unes bases 

consensuades que el CJCV pot recollir i transmetre al Govern de la Generalitat. D’aquesta 

manera es fomenta que aquestes entitats puguen participar directament en les temàtiques 

d’educació que es treballen al CJCV i fer les seues aportacions. 

 

3.4. Consolidar els Consells de Joventut com a espais de participació. 

 

Per a consolidar els Consells de Joventut com a espais de participació de referència, s’ha 

d’integrar a la joventut associada de més àmbits. En aquest sentit un dels espais on es vol fer 

especial èmfasi és en el món cultural. A l'últim Aplec de Consells Locals de Joventut s’ha 

observat que molts dels Consells disposen d'entitats que treballen la cultura, des de diferents 

perspectives, per tant és necessari crear sinergies entre ells a fi de reforçar la xarxa, i que els 

CCLL siguen espais el més plural possibles. 
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D'altra banda, des de fa anys des del CJCV s’està donant difusió a la guia de participació. És 

un recurs per al foment de la participació des dels IES, per açò s'ha valorat com una eina de 

gran utilitat per als CCLL. En aquest sentit es vol acompanyar els CCLL per a posar la 

campanya en funcionament en els seus municipis. 

 

3.5. Obrir el CJCV a la joventut no associada.  

 

S’ha de fer del CJCV una entitat cada vegada més apoderada, on la joventut en general es 

veja representada, i per a açò s’ha de cercar la forma d'incorporar les noves formes de 

participació en el CJCV. S’ha de realitzar una recerca d'aquelles estructures que sense ser 

entitats de ple dret sí que poden ajudar a construir un discurs comú per a la joventut. 

 

D'altra banda, la participació és un procés educatiu, per açò mateix s’han de posar en 

funcionament les campanyes de participació que es disposen a través de convenis que 

permeten el seu funcionament en diferents municipis. Educar en participació és un procés 

llarg que ajudarà a generar una joventut apoderada en un futur. 

 

3.6. Formació a joves en general. 

 

Un dels grans reptes de la nova CP, com ja s’ha dit, és la incorporació de la joventut no 

associada a estructures de participació del CJCV. Per a ampliar els mecanismes de 

participació de les persones joves no associades, la CP proposa l’ampliació de públic de 

l’oferta formativa a tota la joventut del nostre territori, de manera que es fomenten els valors 

i capacitats que s’adquireixen mitjançant la participació social. 

 

3.7. Desenvolupar accions i estratègies amb entitats d’altres països.  

 

És important per al CJCV poder desenvolupar accions i estratègies amb entitats d’altres països 

perquè mitjançant encontres i projectes comuns ens enriquim, es coneixen altres realitats, es 

creen sinergies, es comparteixen idees i experiències i es treballa per un bé comú.  

 

Mitjançant els projectes europeus KA2 d’Erasmus+ el CJCV vol fer valdre la importància de 

crear sinergies, més enllà de l’estat espanyol, amb diferents entitats i organitzacions juvenils 

d’altres països.  
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3.8. Treballar amb les xarxes feministes i LGTBI. 

 

El CJCV ha de treballar per fomentar la visibilització i la creació de xarxes feministes i LGTBI, 

a més de continuar fent-ho amb les ja existents. Més que mai cal sumar esforços creant 

sinergies amb les plataformes i moviments que són referència al nostre territori i apropar el 

CJCV a les persones joves que en formen part d’aquests.  

 

3.9. Difondre espais i plataformes de participació juvenil. 

 

Des del CJCV  es vol difondre i donar visibilitat a processos de consultat mitjançant les TIC, 

per facilitar la participació de les entitats juvenils i joves en general en eixos processos 

participatius, i fins i tot generant els propis processos participatius online, per tal de legitimar 

el CJCV també com a referent informatiu en matèria de participació juvenil. 

 

A més a més, es continuarà amb la difusió de la campanya de foment de la participació i 

l’associacionisme en l’àmbit municipal, remarcant també el retorn que té la participació jove 

en l’àmbit local. 

 

Objectiu 4: Impartir formació 
 

4.1. Mantenir i ampliar la xarxa amb entitats, col·lectius i institucions per a impartir 

formacions específiques. 

 

Les inquietuds i les necessitats de la joventut són canviants, el CJCV ha de cercar la forma de 

donar resposta a les EEMM i CCLL a l'hora de crear formacions de referència. Per açò és 

fonamental comptar amb aquelles entitats de referència en cada àmbit. El CJCV ha d'apropar 

el món associatiu juvenil al món associatiu en general, de manera que les altres entitats 

tinguen el CJCV com a referent jove a més d’estar en contacte amb els referents de les 

diferents temàtiques. 

 

4.2. Formació per a l’ocupabilitat. 

 

Una de les principals preocupacions de la joventut actualment és l'ocupació. Les persones 

joves moltes vegades no arriben a fer valdre aquelles competències que han desenvolupat 

amb la seua formació i trajectòria vital, i fins i tot, en alguns casos no són conscients de totes 

les capacitats que han aprés al llarg de la seua vida. En aquesta línia, s'ha de formar perquè 

la pròpia persona siga la primera a fer valdre les seues capacitats i habilitats quan busca una 
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feina. És necessari formar a les persones en com fer valdre les seues competències a l'hora 

de cercar ocupació. 

 

4.3. Potenciar la realització de formacions en matèria d’animació juvenil 

 

Les formacions en l’àmbit de l’animació juvenil sofreixen manca de suport per part de les 

administracions, i és per això que existeix un gran desconeixement de la seua existència i de 

la seua aplicació per part del col·lectiu jove, arribant a tindre una visió molt parcial de la 

utilitat o finalitat d’una titulació d’animació en el temps lliure infantil i juvenil. El CJCV ha de 

promocionar els mecanismes de participació propis de l’educació no formal i donar suport a 

la realització de cursos de formació en matèria d’animació juvenil (MAT i DAT) per part de 

les entitats juvenils. 

 

La manera en la qual el CJCV pot donar suport és oferint espais per a la realització dels 

mateixos, proporcionar els recursos que el  CJCV puga aportar per assegurar l’èxit del mateix 

i donar màxima difusió a la realització de les formacions. 

 

4.4. Descentralitzar la formació 

 

Un dels principals impediments a l'hora de formar-se quan es participa d'un voluntariat és la 

distància, haver de desplaçar-se lluny i, per tant gastar més temps. Per aquest motiu, dins de 

l’estratègia de formació, un dels objectius implica apropar la formació a les persones joves, 

de manera que hi haja major facilitat de formar-se. Per a açò, és necessari consolidar el Pla 

de Formació en el CJCV i implicar al màxim de persones en la confecció de les formacions 

perquè aquestes donen resposta a les necessitats de les EEMM i CCLL. 

 

4.5. Individualitzar la formació 

 

El CJCV és una plataforma molt gran on cada EEMM o CCLL té unes necessitats diferents. La 

formació que demanen és específica de cada realitat, no és solament un contingut genèric, 

sinó que és necessari un treball d’acompanyament on la persona formadora puga conéixer 

per què hi ha una necessitat formativa. Es necessita conéixer la realitat que ha donat motiu a 

eixa necessitat per a poder adaptar els continguts que es volen facilitar. 

 

Per tot això, no només es vol apropar la formació territorialment, sinó que a més és necessària 

una individualització per a poder acompanyar en els diferents processos que han donat peu 

a la necessitat formativa d’una determinada entitat. 
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4.6. Crear una estratègia de formació  

 

L’enfortiment de les EEMM i CCLL del CJCV està relacionat amb l’adquisició d’habilitats i 

coneixements pels joves, individualment i col·lectiva, i per a potenciar-ho el CJCV va a 

treballar per a consolidar el Pla Estratègic de Formació. Es tracta d’un Pla que defineix les 

seues línies estratègiques d’acord amb la missió i objectius del CJCV i que recull les necessitats 

i demandes de formació de les entitats i CCLL. La proposta d’estratègies de formació és la 

següent: 

 

 Programa de cursos de formació: Proposta formativa sobre participació i 

associacionisme juvenil, formació específica de les diferents àrees de treball de la CP, 

i cursos d’altres assumptes d’interés per a les persones associades. Aquestes matèries 

s’impartiran a petició de les entitats i CCLL. 

 

 Creació i gestió de la Borsa de Formació: La Borsa estarà formada per un grup de 

persones expertes en l’àmbit de la joventut, la participació i l’associacionisme, i les 

polítiques de joventut. La Borsa de Formació participarà en l’elaboració de la 

proposta formativa i en la dinamització del Pla Estratègic de Formació. 

 

 Formacció: Els Formacció són espais de formació, però s’ha de prioritzar i potenciar 

el debat i la participació dels i les joves. Per açò es vol dedicar aquests espais 

d’encontre a la discussió de temes de polítiques de joventut i a l’aprenentatge sobre 

la participació, al marge dels temes específics que es treballaran als cursos formatius. 

 

 Certificació de la formació: El CJCV ha de treballar per la certificació de les 

capacitacions que es porten a cap mitjançant el Pla Estratègic de Formació. 

 

4.7. Impartir formació en matèria d’Erasmus+. 

 

El CJCV té el compromís d’informar i orientar a les EEMM i CCLL en el programa que ofereix 

la Unió Europea, Erasmus+,  amb la finalitat de què s’impliquen i participen en el mateix. A 

més a més, i per a una major eficiència es pretén recolzar la creació d’àrees internacionals 

en les entitats membres i CCLL per a mantenir informat en tot moment al seu responsable de 

la gestió i planificació d’aquest programa i d’altres possibles que es puguen dur a terme, 

pretenent amb aquest fet resultar ser més dinàmics en temes que abracen matèria 

internacional, destacant el projecte Erasmus+. 
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4.8. Desenvolupar un pla de formació en igualtat. 

 

La base per a poder arribar a un espai feminista és formar a les persones que participen 

d'aquests espais, així com a les persones que els coordinen. Per aquesta raó, la CP cal que 

es forme al costat de les EEMM i els CCLL perquè posteriorment es puguen transformar els 

espais participatius. Com a teixit associatiu cal ser motor de canvi, i per a açò el primer pas 

és estar formats. 

 

4.9. Formació en comunicació. 

 

El CJCV és conscient de la importància que té la comunicació per a tindre un teixit associatiu 

fort, coordinat i informat, és per això que mitjançant formacions en matèria de comunicació 

s’ajudarà a fer què les EEMM i CCLL que formen part del CJCV adquirisquen ferramentes de 

comunicació interna i externa  amb l’objectiu de millorar i optimitzar el treball tant del mateix 

CJCV com de les seues EEMM i CCLL i arribar als i les joves valencianes en particular i a la 

societat en general.  En aquestes formacions s’haurà de fer una prospecció de ferramentes i 

aplicacions disponibles i seleccionar-ne les més convenients en cada cas, per optimitzar i 

afavorir la comunicació. 

 

Objectiu 5: Posicionar el CJCV com a 

referent juvenil 
 

5.1. Crear un Document de Bases per al CJCV. 

 

El CJCV ha de ser l'entitat que done veu a tota la joventut valenciana. Per a poder realitzar 

açò, cal tenir clars quins són els posicionaments i arguments compartits que es tenen com a 

col·lectiu jove.  

 

La nova CP es planteja la creació d'un Document de Bases que servisca de referència a l'hora 

de parlar de l'opinió de les i els joves valencians. Cal crear un document que a més a més 

siga viu, que cada resolució de l'assemblea li dote de nous continguts i amb açò puga seguir 

sempre sent un document actualitzat. 

 

A partir de la situació de canvi social i polític actual, des de les diferents institucions i 

organismes es demana una major implicació del CJCV per poder tindre en compte la visió 

jove. No obstant això, aquesta implicació que es demana ha de ser efectiva i ràpida per a 

poder avançar fermament. És necessari un Document de Bases que agilitze aquesta implicació 

i done resposta en cada moment. 
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5.2. Difondre posicionaments en temes socials i econòmics relacionats amb la joventut. 

 

El CJCV ha de ser l’altaveu dels interessos, plantejaments i problemes que afecten el i la jove 

valenciana, per això s’ha de donar difusió a les dades  i estudis que alerten de la seua situació 

i parlen de les seues necessitats, generant-ne documentació pròpia referent al País Valencià. 

 

És fonamental treballar les dades i estudis de l’observatori del CJE per a què cada vegada 

més existisca una consciència general al voltant de la situació actual que estan patint les 

persones joves. La joventut és un col·lectiu que no està patint una crisi, viu en crisi des d’abans 

que aquesta començara, per tant hi ha molta feina a fer i fan falta mesures que transformen 

aquesta realitat i no que l’oculten. La campanya “Joves en Perill” és un exemple de com 

visibilitzar i posar damunt la taula quina és la problemàtica jove. L’actual CP veu en aquesta 

campanya un camí necessari per a què la joventut puga ser visible i reivindique polítiques 

públiques que ajuden a pal·liar les seues necessitats. 

 

5.3. Ser el portaveu dels Joves en el CECV. 

 

El CJCV, com a màxim òrgan de representació de la joventut valenciana forma part del 

Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) que tal com el defineix el text refós de la 

Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan consultiu i de 

participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana 

de la comunitat educativa, de la que el CJCV forma part com ja s’ha dit. Com a òrgan de 

consulta, ha d'intervenir preceptivament en els aspectes i els assumptes que afecten 

l'esmentada programació general de l'ensenyament, d’ací la importància de tindre un paper 

rellevant en el CECV. Tenint en compte que l’educació és un àmbit que afecta els i les joves 

i que és l’entorn majoritari d’aquests, el CJCV ha de convertir-se en un referent per a la 

joventut i defensar els interessos del col·lectiu jove en matèria educativa. 

 

Per altra banda, el CJCV és un organisme que compta amb entitats que pertanyen a l’àmbit 

educatiu i entitats que tracten temes relacionats amb l’educació, per tant, és lògic que el 

CJCV faça de paraigües i aporte ferramentes per a què les seues entitats puguen representar 

el millor possible als i les estudiants valencianes, especialment en els temes on el CJCV tinga 

una posició oficial. 

 

5.4. Comunicació contínua amb regidories de joventut. 

 

El CJCV ha de ser el referent quan es parle de participació juvenil. Per això s’ha de treballar 

per a què cada vegada més les administracions locals i autonòmiques facen valdre el paper 

que tenen els mateixos CCLL i el CJCV com a referents en matèria de participació juvenil.   
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L’actual CP continuarà treballant per a donar a conéixer la importància que tenen els  CCLL 

als municipis i per a què es fomente la creació de nous on no existeixen, treballant amb ells 

el foment de la participació com a pas previ a l’associacionisme i a la constitució de nous 

CCLL.  

 

El CJCV ha de treballar conjuntament amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) amb la 

finalitat d’evitar que sorgisquen missatges contradictoris que dificulten crear un real teixit 

associatiu. Amb la comunicació contínua amb les regidories de joventut es vol fer valdre la 

importància que té el fet de treballar tots junts en la mateixa línia per a apoderar els i les joves 

mitjançant les seues pròpies estructures participatives.  

 

5.5. Estimular la participació continuada del jovent amb eines de comunicació.  

 

Des de la nova CP es vol engegar un Butlletí Informatiu, de manera que es donen a conéixer 

les activitats, accions i iniciatives del CJCV. L'objectiu d’aquesta acció és localitzar a aquelles 

persones que puguen servir d'efecte multiplicador i quan es done difusió s’aconseguisca 

arribar al màxim de persones possibles. Hi ha moltes persones joves que participen d'activitats 

puntuals del CJCV, però després per falta d'informació es perd el contacte, per aquesta raó 

s’ha de trobar mecanismes per tal que la informació que es produeix des del CJCV arribe al 

públic objectiu. 

 

5.6. Posicionar al CJCV com a referent de la formació associativa juvenil. 

 

Emmarcats al Pla Estratègic de Formació es troben planificats diferents cursos sobre creació i 

gestió d’associacions juvenils, dirigits tant a entitats de nova formació, CCLL, persones joves 

no associades, com a responsables polítics i tècnics de l’àmbit local i autonòmic.  

 

La CP es compromet per a què aquesta formació tinga els recursos i ferramentes suficients 

per a dotar-la de la utilitat més gran possible per als i les joves associades, i incorpore de 

forma continuada les noves necessitats que sorgisquen de la realitat de les organitzacions. 

Com a recurs innovador, s’incorporarà en la metodologia de treball l’elaboració de 

documents de conclusions de les línies formatives amb l’objectiu de maximitzar l’impacte 

públic del treball que s’està portant a terme. 

 

5.7. Visibilitzar els projectes europeus i els seus resultats. 

 

És un compromís del CJCV, com ja s’ha indicat en altres apartats, crear sinergies entre els 

diferents col·lectius joves d’arreu del territori comunitari, és per això que es veu necessari que 

el Consell siga capaç de  recopilar tots aquells projectes europeus que es puguen portar a 
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terme per a, posteriorment, valorar els resultats i impacte obtinguts i tots aquells aspectes 

positius que es puguen extreure i que per tant enriqueixen el Consell.  

 

El CJCV haurà d’informar-se i compartir amb les entitats membre i CCLL la informació en 

matèria de subvencions europees que existeixen i de les noves que en  sorgisquen fer afavorir 

la implantació d’aquests projectes arreu del territori valencià. 

 

5.8. Col·laborar i elaborar campanyes d’igualtat.  

 

A més de treballar amb les xarxes feministes, també cal  treballar per a generar continguts 

propis. El CJCV ha de tenir un posicionament clar al respecte. Cal fer una reflexió conjunta 

amb les EEMM i CCLL de quina és la situació de la dona en la societat i en l’associacionisme. 

Aquesta reflexió ha d’ajudar a crear una diagnosi amb la qual, posteriorment, poder actuar 

per a generar campanyes pròpies del CJCV que ajuden a aconseguir una veritable igualtat. 

 

5.9. Generar un Pla de Comunicació.  

 

Com s’ha vist al llarg del Pla de Treball la comunicació i la visibilització són transversals i 

també es troben presents a la resta d’objectius. És per això que des de la CP es vol crear un 

Pla de Comunicació que ajude a arribar al màxim de gent possible i tracte de donar la màxima 

difusió al treball, funcions, reivindicacions i activitats del CJCV. 

 

Aquest Pla de comunicació ha de recollir i avaluar els mecanismes que s’utilitzaran per enfortir 

tant la comunicació internar (CP, entitats membre i CCLL) com l’externa (premsa, mitjans de 

comunicació, joves no associats, administracions i organismes, etc.). A més a més, el Pla de 

Comunicació cal que  ajude a visibilitzar la realitat de la joventut i que aquesta puga participar 

mitjançant plataformes de participació públiques online, com pot ser creant una bústia de 

suggeriments, felicitacions i queixes, la qual, mitjançant una política de gestió o utilitzant-la 

com a mètode de contacte puga tindre com a element primordial la qualitat com a conjunt 

de característiques que puguen satisfer l’usuari o usuària d’aquesta ferramenta. 

 

El CJCV és una entitat viva que es transforma i creix d’igual manera que ho fa la societat, és 

per això que s’ha d’estar al dia amb els mecanismes existents que ajuden a tindre una 

comunicació proactiva, eficaç i transparent, mantenint actualitzades les xarxes socials i els 

perfils que el CJCV té al seu abast, tant la plana web, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, 

Whatsapp com en els que en un futur hagen de crear-se i convertir-se en un referent juvenil 

pel que fa a la recerca d’informació, referents i reconeguts pel col·lectiu jove. 

 

Aquest pla de comunicació haurà d’abordar la transparència com a eix. El CJCV ja és pioner 

entre l’associacionisme jove, implementant bones polítiques de transparència i bona gestió 
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com els processos de selecció de personal; però vol donar un pas més enllà implementant tot 

allò que ens afecta degut a la Llei de transparència i fent una relació d’indicadors objectius, 

complementari amb la tasca dels nostres auditors interns, que supose un procés de millora 

continua del CJCV, rendició de comptes interna a les EEMM i rendició de comptes externa a 

la societat en general; ja que com a organització de la societat civil rebem fons públics, de 

les EEMM i entenem des de la CP que la transparència ha d’estar present sempre en la nostra 

manera de treballar. 
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