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Apoderament 
Fomentar el desenvolupament autònom 
dels y les joves de la ciutat de València. 
Els serveis municipals i de la ciutadania 
actuaran com a catalitzador del grau de 
compromís, implicació i participació de 

la joventut. 
 

 

Inclusió 
Incorporar a la joventut en la vida 
de la ciutat de València posant en 

marxa mecanismes d’equitat per a 
traspassar qualsevol barrera 
recolzada en categorizacions 

discriminatòries. 
 

Igualtat  
Fomentar la igualtat 

d’homes i dones a través 
de models de relacions i 
espais integradors que 

garantisquen les 
mateixes possibilitats 

d’accessibilitat i 
participació en el teixit 

social. 
 

Sostenibilitat 
Fomentar l’ús racional i responsable dels 
recursos socials i energètics que ofereix 

la ciutat de València, amb l’objetiu de 
garantir el benestar de la població en un 

sentit integral. 

Proximitat  
Aproximar a la població jove als 

serveis municipals de 
l’administració pública. 

Transversalitat  
El pla ha de comptar amb una 
coordinació territorial que li 

possibilite arribar a les 
diferents delegacions i 

serveis municipals 
encarregats d’adoptar les 
medides corresponents. 

 

Responsabilitat pública  
Establir el protocol d’actuació 

que oferisca respostas 
coordinades i efectives a les 
problemàtiques particulars 

identificades. 

TIC’s 
Apostar per un 

coneiximent 
igualitari que 
equipare les 

possibilitats d’accés 
al mercat 

sociolaboral i als 
recursos culturals i 

d’oci entre la 
joventut. 
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                                      ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

.                                           Ocupació /  Conciliació /  Habitatge / Formació /                                                                                   

Recursos per a la vida 

  
 

OBJETIUS: 
 
1. Conscienciar a les persones joves dels seus drets laborals.  
2. Promoure primeres experiències d’ocupació.   
3. Impulsar l’emprenedoria de les persones joves. 
4. Orientar en l’elecció de l’itinerari formatiu. 
5. Promoure la formació contínua de les persones joves en condicions d’igualtat. 
6. Capacitar a les persones joves per a accedir al mercat laboral.  
7. Establir canals d’informació i mediació d’accés a l’habitatge i per a la convivència dirigits a 

les persones joves. 
8. Facilitar la conciliació familiar de les persones joves.  
9. Facilitar a les persones joves el seu trànsit a l’emancipació. 

 

MESURES: 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPACIÓ 

-Previndre la precarització en l’ocupació jove 
-Fomentar l’ocupació jove 
-Facilitar l’emprenedoria entre els i les joves 
-Promoure l’accés a la primera ocupació 
-Ampliar la formació sobre el mercat laboral i la cerca 
d’ocupació 

CONCILIACIÓ 

-Permetre la conciliació familiar als i les 
joves treballadors 

HABITATGE 

-Fomentar l’accés a l’habitatge de les 
persones joves mitjançant la 
canalització dels recursos disponibles 
-Assessorar a les persones  joves en 
els seus drets i deures quant a l’ús del 
seu habitatge i la seua relació amb la 
comunitat 
-Facilitar l’emancipació de les 
personaes joves en la ciutat 

RECURSOS PER A LA VIDA 

-Dotar de recursos als i les joves per a facilitar el seu trànsit a 
l’emancipació 
-Permetre que els i les joves puguen accedir a béns de consum 
dins de la lògica de l’economia circular y col·laborativa 

 
FORMACIÓ 

-Acompanyar a l’alumnat d’ESO per a superar amb èxit l’etapa educativa i ajudar-lo a traçar el 
seu itinerari formatiu professional 
-Reconduir els casos d’absentisme escolar mitjançant alternatives educatives i/o laborals 
-Afavorir l’accés a la formació en condicions d’igualtat 
-Ampliar les accions de formació per a l’ocupació des d’un criteri de proximitat 
-Potenciar el coneixement i la formació de noves professions 
-Adaptar la formació per a l’ocupació a l’ocupabilitat 
-Ampliar el programa de beques a les activitats formatiu-esportives 

Joventut 
Emancipada 

1 
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                                                                                   ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

                                           Igualtat /  Identitat /  Inclusió  /  Interculturalitat /                                                                                 
Salut integral  /  Oci Responsable /  Educació per a la 
participació /  Sostenibilitat  /  Bon ús de les TICS  /        

Reconeixement a la formació en valors 

 
 
OBJETIUS: 
 

1. Fomentar el pensament crític entre les persones joves en matèria d’igualtat, 
diversitat, participació i sostenibilitat.  

2. Involucrar a les persones joves en projectes d’inclusió social per a facilitar la 
integració de persones joves migrants o en situació de vulnerabilitat.  

3. Promoure la construcció de la identitat de les persones joves fent front als 
estereotips. 

4. Conéixer els discursos de les persones joves sobre l’oci per a definir la política 
pública i limitar les pràctiques en perjudici de la comunitat i de la pròpia persona. 

5. Informar, orientar i formar a les persones joves en matèria de drogues i altres 
addiccions. 

6. Informar, orientar y promoure la salut sexual i les relacions amoroses i igualitàries. 
7. Informar, orientar y formar sobre hàbits de vida saludable. 
8. Fomentar les bones pràctiques en l’ús de les TICS. 

 
MESURES: 
 
 

IGUALTAT 

-Fomentar el pensament crític en matèria d’igualtat i incorporar discursos sobre la igualtat en les relacions 
amistoses, sexuals i amoroses entre joves 
-Incorporar mecanismes de denúncia de violència cap a les dones visibles i pròxims 
-Fomentar les vocacions científiques, tecnològiques entre dones adolescents i joves 

 
 
 
 

IDENTITAT 

-Treballar participadament el concepte de Ser Jove i captar diversitat de definicions. 
-Oferir serveis d’orientació i assessorament en matèria LGTBIQ+ i trencar estereotips socials 
sobre aquests col·lectius per a fomentar la seua acceptació social 
-Incorporar mecanismes de denúncia d’assetjament a persones LGTBIQ+, visibles y pròxims 

 
 

 

 

INCLUSIÓ 

-Facilitar la integració dels i les joves d’origen inmigrant en 
València 
-Incorporar mecanismes visibles i pròxims de denúncia de 
l´assetjament escolar i de pràctiques i actituts racistes 

-Involucrar als i les joves en projectes d’inclusió social 
-Fomentar el pensament crític en matèria de diversitat 

INTERCULTURALITAT 

-Involucrar als i les joves en els 
processos d’integració de les persones 
amb origen estranger 

Joventut 
Compromesa 

2 
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BON ÚS DE LES TIC’S 

-Fomentar les bones pràctiques en l’ús de 
les TICS 

-Aproximar col·lectius distants a partir 
del criteri de “necessitat” 

RECONEIXEMENT A LA FORMACIÓ EN 
VALORS 
-Reconéixer el compromís de la joventut per a 
contribuir a una ciutat igualitària, inclusiva, 
diversa, respectuosa i participativa 

OCI RESPONSABLE 

-Aproximar-nos als discursos joves sobre l’oci per a la 
definició de la política pública de joventut 

-Aportar mesures per a reduir l’ impacte de les males 
pràctiques de l’oci nocturn 

SOSTENIBILITAT 

-Fomentar el pensament crític sobre la 
sostenibilitat (ambiental, social y 
econòmica) 

SALUT INTEGRAL 

-Informar la joventut sobre els recursos del Sistema de Salut  
-Informar, formar y assessorar en matèria de salut sexual a la joventut 
-Afavorir el pensament crític en matèria d’alimentació i esport en el marc de la vida saludable 
-Informar, orientar y formar en matèria de drogues i altres addiccions 

EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 

-Afavorir el pensament crític en matèria de 
participació i impulsar la participació del col·lectiu 
jove 
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       ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

.                                                   Protagonisme jove  /  Associacionisme  /                                                                    

Vivienda /                                               Voluntariat                                                                                       
  
 
OBJETIUS: 
 

1. Impulsar la participació i representació de les persones joves en la vida pública 
municipal.  

2. Impulsar la investigació científica sobre la realitat de les persones joves en 
València. 

3. Coordinar sinergies entre la Regidoria de Joventut i el Consell de la Joventut de 
València. 

4. Promoure la creació d’associacions integrades per persones joves i reconéixer el 
seu valor social.  

5. Afermar al Consell de Joventut com a referent en la representació, coordinació i 
formació d’associacions juvenils. 

6. Conéixer la percepció de les persones joves sobre la participació social i 
l’associacionisme. 

7. Promoure el voluntariat entre les persones joves.  

 
MESURES: 

 

 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                           

PROTAGONISME JOVE 

-Aproximar als i les joves a la gestió municipal i 
involucrar-los en la qüotidianitat de la ciutat 

-Introduir mecanismes de participació jove 
-Impulsar la reflexió sobre la joventut i la 
investigació científica sobre la realitat dels i les 
joves en València 

ASSOCIACIONISME 

-Promoure l’associacionisme i la imbricació en el 
teixit associatiu de la ciutat de València 

-Fomentar el paper del Consell Joventut com a 
coordinador i formador d’associacions juvenils 
-Impulsar l’associacionisme a nivell institucional 

-Millorar la coordinació i protocolar les relacions 
entre Consell Joventut i la Regidoria de  Joventut 

-Reconéixer el valor social de les associacions juvenils 

-Estudiar la percepció dels i les joves sobre 
participació social i l’associacionisme 

VOLUNTARIADO 

-Informar, formar i promoure el voluntariat 

-Impulsar projectes de voluntariat en 
temàtiques d’interés social 

Joventut 
Participativa 

3 
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                                                                             ACÀMBITS D’ACTUACIÓ 
                                                 Cultura  /  Esports /                                                                                                                                             
                                                     Oci educatiu i temps lliure 

 
 
 
OBJETIUS: 
  

1. Promoure l’accés a l’oferta cultural de la ciutat en condicions favorables. 
2. Fomentar la creació cultural entre les persones joves. 
3. Incentivar qualsevol tipus de pràctica esportiva mitjançant l’ús de les instal·lacions 

municipals i l’organizació d’esdeveniments específics. 
4. Crear i promoure alternatives d’oci saludable, educatiu i inclusiu. 
5. Posicionar els CMJ com a punts de trobada d’oci jove. 
6. Apoderar a les persones joves perquè siguen protagonistes de les propostes d’oci 

festiu de la ciutat.  
7. Facilitar que les persones joves puguen experimentar per compte propi eixides  

culturals i de temps lliure.  
 

 
MESURES: 

 
 

 

 
 
 
 

OCI EDUCATIU I TEMPS LLIURE 

-Promoure i crear alternatives d’oci nocturn saludable i 
educatiu 

-Donar a conéixer a la joventut les opcions d’oci 
educatiu i temps lliure 
-Convertir els CMJ en punts de trobada i entreteniment 
jove  

-Canalitzar que els joves puguen formar part de la 
programació dels actes festivus de la ciutat 
-Posar a la disposició de la joventut recursos perquè 
puguen realitzar eixides fora de la ciutat i experimentar 
els seus primers viatges 
-Garantir espais i propostes d’oci inclusiu 

ESPORTS 

-Incentivar la pràctica esportiva entre la 
joventut mitjançant el coneixement i 
participació en les instal·lacions i 
esdeveniments esportius de la ciutat 
-Promoure l’esport en equip 

-Afavorir la pràctica d’esports minoritaris 

-Incentivar el coneixement de la cultura del 
mar i l’accés a la pràctica d’esports nàutics 

CULTURA 

- Promoure l’accés a l’oferta cultural de la ciutat de la població jove 

-Facilitar l’accés a la cultura de la població jove 
-Fomentar la creació cultural per part de la joventut 

-Promoure el  coneixement de la ciutat com a procés identitari i d’intercanvi cultural 

Joventut 
Activa 

4 
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                                                                                  ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Projectes de proximitat  /  Equipaments /  Informació dels 
serveis de joventut  /  Centres Municipals de Joventut  /  

Col·laboració amb centres educatius  /  Foment de la llengua 
valenciana 

                                             
OBJETIUS: 
 

1. Atendre les necessitats dels i les joves en el seu entorn inmediat. 
2. Conéixer el concepte d’espai jove i detectar les necessitats d’infraestructures de les 

persones joves.  
3. Identificar y difondre els espais per a joves de la ciutat i habilitar altres nous en funció 

de les seues necessitats. 
4. Posicionar els CMJ com a espais de referència per als i les joves de la ciutat, i com a 

part del teixit de barri. 
5. Convertir els CMJ en espais accessibles, habitables, amigables i propis dels i les joves, 

adaptats als seus usos i necessitats. 
6. Ajustar els serveis de joventut dels CMJ a l’organització territorial de la ciutat i la 

distribució de la població jove en València. 
7. Millorar la comunicació de la informació i serveis de joventut de la Regidoria i els CMJ 

mitjançant protocols de comunicació i l’ús de canals on estan presents les persones 
joves.  

8. Centralitzar y homogeneïtzar la informació sobre joventut que s’ofereix a través del 
Punt d’Informació i Documentació i els CMJ.  

9. Estrenyer la col·laboració amb els centres educatius per a conéixer de forma directa 
les necessitats de les persones joves, treballar conjuntament les polítiques de joventut 
i establir Punts d’Informació Juvenil. 

10. Facilitar que les persones joves puguen accedir a la informació i serveis de joventut 
en llengua valenciana. 

 
MESURES: 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROJECTES DE PROXIMITAT 

-Atendre les necessitats dels joves en el seu entorn 
inmediat 
-Acostar la Regidoria als Pobles de València 

EQUIPAMENTS 

-Identificar i difondre els espais per a joves 
de la ciutat 
-Habilitar nous espais per a les necessitats 
dels joves 

Barris  
Joves 
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INFORMACIÓ SERVEIS DE JOVENTUT 

-Actualitzar i homogeneïtzar la identitat corporativa de la Regidoria de Joventut 

-Centralitzar tota la informació sobre joventut en un punt d’informació únic que siga referència al seu torn 
per als dubtes que plantegen des dels CMJ 
-Convertir el lloc web de la Regidoria de Joventut en el punt d’informació de referència per als i les joves de 
la ciutat en tots els seus àmbits d’interés, incloses les activitats que organitza la Regidoria i els CMJ 
-Vincular als i les joves amb la Concejalía 
-Personalitzar i segmentar la difusió de la informació dirigida als i les joves i de les activitats de la Regidoria 
i els CMJ, per àrees d’interés 
-Adaptar els missatges de la Regidoria al llenguatge de la joventut i potenciar els canals de comunicació on 
estan presents 
-Visibilitzar les activitats i labor de la Regidoria i els CMJ 

COLABORACIÓ AMB CENTRES EDUCATIUS 
-Estendre el servei d’informació de Joventut als Centres 
d’Educació Secundària 
-Establir un diàleg amb els joves dels Centres d’Educació 
Secundària per a conéixer les necessitats dels i les més joves 
i aproximar-los els serveis de Joventut a través d’una 
persona de la seua confiança 
-Treballar conflictes de discriminació des de la intervenció 
directa 

FOMENT DE LA LLENGUA 
VALENCIANA 

-Garantir l’accés a la informació de joventut 
en llengua valenciana 

-Foment de l’ús de la llengua valenciana 

CENTRES MUNICIPALS DE JOVENTUT 

- Redefinir el concepte dels CMJ per a equiparar missió, objetius y serveis dels centres en línia 
amb l’estratègia de la Regidoria 
- Ajustar els serveis de joventut dels CMJ a l’organització territorial de la ciutat i la distribució 
de la població jove en València 
- Equipar CMJ amb infraestructures adaptades a necessitats s.XXI 
-Vincular als i les joves amb la Regidoria 
- Millorar la capacitació dels professionals i els recursos humans de joventut 


