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1

L'IVAJ.GVA JOVE DURANT EL 2012

1.1 ORGANITZACIÓ
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove és una entitat autònoma de la
Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, que té com a
objecte executar i coordinar la política de joventut a la Comunitat Valenciana, i que
es regula segons el que estableixen la Llei 18/2010, de 30 de desembre de
Joventut de la Generalitat Valenciana, i el Decret 21/2003, de 4 de març, del
Consell de la Generalitat, per mitjà del qual se n'aprova el Reglament Orgànic i
Funcional.
Legislativament, ha sigut un canvi molt significatiu l'entrada en vigor el 20 de gener
de 2011 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de
la Comunitat Valenciana.
Esta Llei deroga expressament la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26
de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, i la Llei 8/1989, de 26 de
desembre, de Participació Juvenil de la Generalitat Valenciana.
Segons el seu article 5 l'Institut Valencià de la Joventut passa a denominar-se
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
S'estructura en quatre títols, set capítols i dues seccions, amb un total de 58
articles, tres disposicions transitòries, una derogatòria i dues finals.
El títol preliminar recull les disposicions generals i estableix com a persones jóvens
les compreses entre els 14 i els 30 anys, i que podrà superar-se eixa edat en
l'execució de programes o actuacions relacionades amb el procés d'independència
familiar dels jóvens.
El títol I s'ocupa de l'organització de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove i de la creació de l'Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana,
òrgan consultiu de caràcter tècnic adscrit a l’Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, que permetrà obtindre informació i fer les anàlisis
necessàries sobre la realitat de la joventut valenciana.
El títol II es dedica a la participació juvenil, a les formes organitzades de
participació juvenil; a regular el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana;
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definix la naturalesa, el procediment i el finançament dels consells locals de la
joventut, i preveu instruments estables de finançament per a totes les formes
organitzades de participació juvenil.
El títol III es destina a les polítiques en matèria de joventut. El capítol I fa especial
insistència en la Xarxa d'Informació Juvenil i en les escoles de formació. El capítol
II es dedica als serveis per a la joventut, i s’hi regula el Carnet Jove, els albergs,
campaments i residències, i la promoció del turisme juvenil, la faceta mercantil de
l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove. El capítol III està destinat al Pla
Generalitat Jove, que es configura com un instrument de planificació de les
polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana, i finalment, el capítol IV d'este
títol estableix un règim sancionador concentrat en les activitats destinades als
jóvens i dutes a terme per la iniciativa privada, i en la regulació del règim
disciplinari de residències, albergs i campaments.

1.1.1

ELS ÒRGANS DIRECTIUS DE L'IVAJ.GVA JOVE I EL CONSELL
RECTOR

a) La Presidència
La Presidència de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove i del Consell
Rector de l'IVAJ.GVA JOVE, durant 2012, va correspondre a l’Hble. Sr. Jorge
Cabré Rico, conseller de Justícia i Benestar Social, fins al 7 de desembre de 2012,
i des d'eixa mateixa data, a l’Hble. Sra. Asunción Sánchez Zaplana, consellera de
Benestar Social.
b) El Consell Rector
El Consell Rector de l'IVAJ.GVA JOVE és l'òrgan de participació, de caràcter
consultiu i assessor de la Generalitat Valenciana, en matèria de polítiques de
joventut dels diferents sectors i entitats de caràcter juvenil de la Comunitat
Valenciana.
c) La Direcció General i la Vicepresidència del Consell Rector de l'IVAJ.GVA JOVE
La Direcció General de l'IVAJ.GVA JOVE i la Vicepresidència del Consell Rector
de l'IVAJ.GVA JOVE han estat ocupades pel senyor Marcos Sanchis Fernández.
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La Secretaria General de l'IVAJ.GVA JOVE l'han detinguda al llarg de 2012 la
senyora Silvia Caballer Almela, fins al 9 de gener, i la senyora Mónica Zaragozá
Martínez, des del 27 de febrer de 2012.

1.2 NORMATIVA, CONVOCATÒRIES I CONVENIS
1.2.1 NORMATIVA
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2012, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove per la qual es crea un registre auxiliar.
RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2012, del director general de la Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es determinen les tarifes, els
preus i el procediment de contractació per a la reserva i la utilització de les
instal·lacions juvenils pròpies (DOCV núm. 6846, de 23/08/2012).

1.2.2 CONVOCATÒRIES GESTIONADES
ORDRE 14/2012, de 13 de juny de 2012, de la Conselleria de Benestar Social, per
la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions
juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, per a accions de caràcter
social, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, per a l'any 2011.
RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2012, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, per la qual s'acorda donar publicitat a les
subvencions concedides a l'empara de l'ordre 14/2012 de 13 de juny, de la
Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió d'ajudes a associacions juvenils, entitats prestadores de serveis a la
joventut, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, per a accions de
caràcter social durant l'any 2012 (DOCV núm. 6899 de data 09.11.2012).
ORDRE 12/2012, de 7 de maig, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i
entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació
juvenil, reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2012
(DOCV núm. 6779 de data 22.05.2012).
RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2012, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, per la qual s'acorda donar publicitat a les
subvencions concedides a l'empara de l'ordre 12/2012 de 7 de maig, de la
Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la
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concessió d'ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut titulars d'escoles oficials d'animació juvenil, reconegudes i homologades
per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2012 (DOCV núm. 6897 de data
07.11.2012).
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2012, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya de Camps de
Treball Voluntari Juvenil per al 2012 (DOCV núm. 6714, de 15/02/2011).
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2012 , del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya de temps lliure
juvenil, en la modalitat d'oferta concertada, per a l'any 2012 (DOCV núm. 6705 de
data 02.02.2012).
Correcció d'errades de la Resolució de 18 de gener de 2012, del director general
de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la
campanya de temps lliure juvenil, en la modalitat d'oferta concertada, per a l'any
2012 (DOCV núm. 6710 de data 09.02.2012).
Correcció d'errades de la Resolució de 18 de gener de 2012, del director general
de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la
campanya de temps lliure juvenil, en la modalitat d'oferta concertada, per a l'any
2012 (DOCV núm. 6746 de data 02.04.2012).
RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2012, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es resol la convocatòria de la campanya de
temps lliure juvenil, en la modalitat d'oferta concertada, per a l'any 2012 (DOCV
núm. 6751 de data 11.04.2012).
RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2012, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya de temps lliure
juvenil, en la modalitat d'oferta concertada, per a l'alberg de Biar, per a l'any 2012
(DOCV núm. 6705 de data 02.02.2012).
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2012, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove per la qual es convoquen places a les residències
juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013 (DOCV núm. 6795 de data
13.06.2012).
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2012, del director general de l'Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove per la qual es resol la convocatòria de places a les
residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013 (DOCV núm. 6828
de data 27.07.2012).
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1.2.3 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
SIGNATURA DESCRIPCIÓ
26/02/2012

ACORD D'ADHESIÓ A LA XARXA DE CARNET JOVE ENTRE LA GENERALITAT
A TRAVÉS DE L'IVAJ.GVA JOVE, EL VALÈNCIA CF SAD, I LA FUNDACIÓ VCF.

09/07/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT I L'AJUNTAMENT DE MONCADA PER A L'EMISSIÓ DE CARNETS
D'ALBERGUISTA I INTERNACIONALS.

23/07/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT I L'AJUNTAMENT DE FOIOS PER A L'EMISSIÓ DE CARNETS
D'ALBERGUISTA I INTERNACIONALS.

02/08/2012

ANNEX AL CONVENI ENTRE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT I MICROBANK, DE
14 DE MAIG 2012, PER A DUR A TERME ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I
SUPORT A LA JOVENTUT EMPRENEDORA I EMPRESÀRIA PER AL
DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE MICROCRÈDITS INJUVE DURANT
L'ANY 2012

02/08/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT GENERALITAT.JOVE I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
PER A FACILITAR LA FORMACIÓ A JÓVENS DESOCUPATS DE LA PROVÍNCIA
DE VALÈNCIA

26/09/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PER A
L'EMISSIÓ DE CARNETS D'ALBERGUISTA I INTERNACIONALS

12/11/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT GENERALITAT.JOVE I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
PER A FACILITAR LA FORMACIÓ A JÓVENS DESOCUPATS DE LA PROVÍNCIA
DE CASTELLÓ

16/11/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA
JOVENTUT I L'AJUNTAMENT DE PICASSENT PER A L'EMISSIÓ DE CARNETS
D'ALBERGUISTA I INTERNACIONALS.

1.2.4 DICTÀMENES I INFORMES JURÍDICS
Pel qual fa als diferents informes i dictàmens jurídics emesos en relació amb
l'actuació administrativa de l'Institut (recursos administratius, reclamacions prèvies
a la via laboral, informes jurídics relatius a avantprojectes legislatius, a
disposicions de caràcter general i als convenis que celebra o que intervé
l'IVAJ.GVA JOVE, etc.), es resumeixen, en els quadres següents, les actuacions
dutes a terme durant l'any 2012, pel Servei de Règim Jurídic i Gestió de Personal,
que és la unitat a la qual correspon l'assessorament jurídic:
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Expedients administratius

59

Expedients de les distintes jurisdiccions

7

Total

66

 Detall dels expedients administratius tramitats
TIPUS D'EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

NÚM.

Liquidacions de l’IBIU

1

Registre de marca

1

Liquidació de la taxa de fem i clavegueram

1

Deducció diferida en prestacions econòmiques d'incapacitat
temporal en règim de pagament delegat

1

Recursos sobre:

Informes jurídics sobre:
Convenis / Acords

1

Resolucions del director general

3

En matèria de contractació

29

Decrets

6

Al·legacions sobre sol·licitud d'abocaments d'aigües residuals en
albergs

1

Reclamacions prèvies a la via social sobre acomiadaments i
salaris

4

Diversos

11
TOTAL

59

 Detall dels expedients tramitats en relació amb les distintes jurisdiccions:
JURISDICCIÓ
Orde jurisdiccional contenciós administratiu
Orde jurisdiccional social
Orde jurisdiccional civil
TOTAL

NÚM.
4
2
1
7
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1.3 GESTIÓ DEL PRESSUPOST
Per la Llei 10/2011, de 27 de desembre, es van aprovar els Pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2012, a càrrec del programa 311.10 dels quals
(Conselleria de Benestar Social/Direcció i Serveis Generals) es van finançar la
major part de les despeses corrents i de capital de l'IVAJ. La resta es va finançar a
càrrec dels ingressos propis de l'activitat mercantil de l'Institut.
L'IVAJ.GVA JOVE ha tramitat quatre modificacions pressupostàries en l'exercici
2012 a fi d'aconseguir una adequada i eficient assignació dels recursos econòmics
assignats a l'Institut per al compliment dels seus fins. Els imports de les
modificacions d'augment dels capítols 6 (8.154.956,25 €) i 7 (966.963,85 €) del
pressupost de despeses corresponen exclusivament a les dotacions dels plans
integrats en el Pla d'Inversió Productiva (PIP) aprovats pel Decret Llei 1/2009 del
Consell, assignats a l'IVAJ
L'execució del pressupost de l'IVAJ.GVA JOVE per a l'exercici 2012 es reflecteix
en els dos quadres següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
PER CAPÍTOLS DE DESPESA (en euros)

➢

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CAP

CONCEPTES

INICIALS

MODIFIC.

DEFINIT.

OBLIG.
RECONOC.

% EXECUC.

1

DESPESES DE PERSONAL

6.287.420,00

0,00

6.287.420,00

5.038.616,54

80,14%

2

COMPRA BÉNS CTS. I
DESPESES FUNC.

4.258.540,00

-149.400,00

4.109.140,00

2.119.698,87

51,58%

3

DESPESES FINANCERS

0,00

30.000,00

30.000,00

29.682,04

98,94%

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

389.010,00

119.400,00

508.410,00

444.392,31

87,41%

6

INVERSIONS REALS

525.000,00

8.154.956,25

8.679.956,25

1.902.616,63

21,92%

7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

10.000,00

966.963,85

976.963,85

540.997,25

55,38%

11.469.970,00

9.121.920,10

20.591.890,10

10.076.003,64

48,93%

TOTAL

De les obligacions reconegudes en el capítol 6, 1.587.706,52 euros corresponen a
l'execució dels projectes del PIP, i també 530.997,25 del capítol 7.
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PRESSUPOST D'INGRESSOS (en euros)
CAP.

CONCEPTES

3

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

5

INGRESSOS
PATRIMONIALS

7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
TOTAL

INICIALS

MODIFIC.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
DEFINIT.
DRETS
RECONEGUTS

% EXECU.

1.020.000,00

0,00

1.020.000,00

1.430.969,28

140,29%

10.194.470,00

0,00

10.194.470,00

17.018.960,69

166,94%

5.000,00

0.00

5.000,00

21.506,87

430,14%

250.500,00

0,00

250.500,00

250.500,00

100,00%

11.469.970,00

0,00

11.469.970,00

18.721.936,84

163,23%

Dels drets reconeguts en el capítol 4, 7.706.778,26 euros corresponen al
finançament extraordinari aprovat pel Consell el 28 de desembre de 2012, destinat
a atendre la totalitat dels pagaments pendents dels exercicis 2010 i 2011, per les
obligacions incloses en Mecanisme Extraordinari de Finançament per al pagament
a proveïdors de les comunitats autònomes aprovat per l'Acord del Consell de
Política Fiscal i Financera de 6 de març de 2012. El dit finançament comptabilitzat
com una despesa corrent del capítol 4 del Pressupost de despeses de la
Conselleria de Benestar Social va tindre la corresponent comptabilització de
l'ingrés en el pressupost de l'IVAJ.GVA JOVE.
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
LÍNIES DE SUBVENCIÓ TRAMITADES
Denominació: FOMENT ASSOCIACIONS I ENTITATS JUVENILS
Beneficiaris: associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
amb àmbit d'actuació a la CV
Import: 250.000,00 €
Denominació: SUBVENCIONS AL CONSELL DE LA JOVENTUD DE LA CV
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Import: 100.000,00 €
Denominació: SUPORT A ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANIMADORS
JUVENILS
Beneficiaris: associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
titulars d'escoles de formació d'animadors juvenils
Import: 18.000,00 €
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Denominació: SUPORT A LA REINSERCIÓ SOCIAL DE JÓVENS RECLUSOS I
EXRECLUSOS
Beneficiaris: associació Iniciatives Solidàries
Import: 15.000,00 €
Denominació: QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LA REAJ
Beneficiaris: Consorcio de la Red Española de Albergues Juveniles
Import: 6.010,00 €
Denominació: PROGRAMA DE BEQUES PER A LA FORMACIÓ DE JÓVENS
DESOCUPATS”
Beneficiaris: diputacions provincials de la Comunitat Valenciana
Import: 119.400,00 €
Denominació: SUBVENCIONS DE CAPITAL AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE
LA C.V.
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Import: 10.000,00 €
Denominació: EXECUCIÓ DEL PLA INVERSIÓ PRODUCTIVA (PIP)
Beneficiaris: ajuntaments amb competència en l'execució del PIP
Import: 966.963,85 €
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2

ACCIONS TRANSVERSALS

2.1 INFORMACIÓ JUVENIL
2.1.1 EL CENTRE COORDINADOR DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
JUVENIL - CCDIJ
El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ) és una unitat
administrativa de l'Àrea de l'IVAJ.GVA JOVE que té com a funció primordial
facilitar informació i documentació als serveis d'informació juvenil adscrits a la
Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil. La seua missió és cercar i solucionar els
problemes que es plantegen als professionals de la informació en el treball diari.
El CCDIJ s'ocupa també d'assessorar les institucions, entitats interessades i
professionals que treballen en este camp en tot el que fa a l'organització de la
informació juvenil i a la creació i estructuració dels serveis.
OBJECTIUS
1.

Recopilar totes les informacions que puguen ser d'utilitat en el treball diari
dels informadors.

2.

Oferir una informació pluralista.

3.

Prestar una especial atenció a les demandes dels professionals, amb
l'objectiu de proporcionar-los una resposta personalitzada i d'acord amb les
seues necessitats.

4.

Incidir en totes aquelles institucions o organismes que, dins de les seues
competències, pertanyen o es relacionen amb l'àmbit juvenil en tots els
aspectes (universitat, temps lliure, esports, oci, etc). Sobretot en totes
aquelles àrees i departaments de la Generalitat Valenciana, i en concret, en
la Conselleria de Benestar Social.

5.

Col·laborar amb els organismes oficials i difondre les campanyes
institucionals dirigides a la consecució d'una millor qualitat de vida dels
jóvens (accidents de trànsit, defensa de la natura, prevenció de malalties,
etc.).

6.

Convertir el CCDIJ en punt de trobada dels informadors.

7.

Esbrinar els interessos dels distints usuaris del CCDIJ (informadors,
assessors, tècnics de joventut i, en general, tots els professionals que
treballen amb jóvens).
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8.

Donar informació sobre els grups associats, qui són i què fan, mantindre un
espai obert per a intercomunicar persones i grups amb interessos
semblants a través de la informació.

9.

Servir de vincle de coordinació de les diferents inquietuds existents, tant
individuals com col·lectives.

10. Promocionar les campanyes informatives de la Generalitat Valenciana que
tinguen especial incidència en els jóvens.
11. Interrelacionar els departaments de l'IVAJ.GVA JOVE que presten una
atenció directa al jove per a una millor promoció i coneixement del que se’ls
ofereix.
12. Servir d'eix vertebrador de tota la informació que es genera a l'IVAJ.GVA
JOVE, i realitzar les tasques necessàries per a coordinar les accions perquè
les campanyes i els programes de l'IVAJ.GVA JOVE arriben, tant als
professionals com directament als jóvens.

ACTIVITATS
Durant l'any 2012 les principals activitats exercides pel CCDIJ han sigut:
➢

CORREU

Des del Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ) al llarg
de l'any 2012 s'han fet 1.101 comunicacions dirigides a particulars i entitats, en els
formats següents:
Correu postal
Correu electrònic
Fax

4
1.097
0

El Centre Coordinador ha rebut 1.142 informacions i consultes formulades a través
de cartes, correus electrònics, fax..., 1.118 de les quals s'han fet utilitzant el correu
electrònic de l'IVAJ.GVA JOVE (info_gvajove@gva.es), 24 per correu postal i la
resta utilitzant altres mitjans, cosa que evidencia un augment sensible en l'ús de
les noves tecnologies de la informació per part dels jóvens.
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➢

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L'INSTITUTO DE LA
JUVENTUD (INJUVE), DEPENDENT DEL MINISTERI DE TREBALL I
ASSUMPTES SOCIALS

El CCDIJ col·labora amb l'INJUVE en l'actualització de les dades del Cens Estatal
de Serveis d'Informació Juvenil mitjançant la comunicació puntual de les altes i les
modificacions que es fan en la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la
Comunitat Valenciana.
Participa en les activitats de l'INJUVE a través del correu electrònic i de la web de
comunitats, per mitjà de les quals s'estableixen línies d'accions a nivell de
comunitats autònomes, i serveix, a més, per a donar a conéixer els diversos
esdeveniments i activitats que es porten a terme pels distints serveis d'informació
juvenil de la resta de comunitats.
I també assisteix a les reunions de la Comissió Coordinadora de Centres
Coordinadors d'Informació Juvenil:
- Madrid, 15 d'octubre de 2012.
➢

FORMACIÓ

Enguany el CCDIJ ha oferit cursos de formació en línia dirigits als informadors
juvenils de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i també als tècnics i regidors
de joventut dels distints ajuntaments de la Comunitat Valenciana:
-

Curs sobre “Què és i com s'organitza un servei d'assessorament
d'ocupació”, realitzat del 15 d'octubre al 16 de novembre amb un total de
41 alumnes matriculats.
Curs sobre “Xarxes i Socials”, impartit del 4 al 21 de desembre amb 34
alumnes matriculats.

El Centre d'Informació Juvenil del CCDIJ, a través del Centre d'informació de
l'IVAJ.GVA JOVE, disposa d'un lloc d'informació europea per a jóvens dins de la
xarxa d'informació juvenil denominada Eurodesk.
La Xarxa Eurodesk té una doble finalitat: d'una banda, posar en contacte la major
part dels centres i informadors juvenils a través d'un servei d'Intranet actualitzat,
on trobar tota la informació necessària per a oferir un millor servei als jóvens, i
d'una altra banda, un accés via Internet o de forma presencial a través dels llocs
locals, on qualsevol jove pot obtindre informació sobre beques, estudis, treball a
l'estranger, turisme i altres assumptes, d’una manera àgil i actualitzada.
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Durant el 2012, el nombre de consultes ateses al punt local d’Eurodesk local han
sigut les següents:
- Consultes presencials: 292
- Consultes correus electrònics: 100
A més, en este punt local s'han impartit tallers gratuïts de conversa en anglés,
tallers “Work English”, dirigits a jóvens que se n’anaven a l'estranger perquè
tingueren unes mínimes nocions d'anglés. En total han sigut 72 els alumnes
beneficiats, a raó de 12 alumnes per mes, des del mes de maig fins al mes de
desembre.
Així mateix, el dit punt ha tramitat 2 beques del programa Leonardo per a jóvens
desocupats de fins a 30 anys, diplomats, llicenciats o graus, residents a la
Comunitat Valenciana, i per a exercir les dites beques en punts locals d'Eurodesk
ubicats en diversos països europeus.
El punt local d'Eurodesk, a través del seu responsable, ha impartit ponències en
els seminaris següents:
-

➢

‘Xarrada treball a Europa', organitzat per l'Ajuntament d’Aielo de Malferit.
‘Presentació Eurodesk': II Jornada Europea de Formació i Ocupació a la
Comunitat Valenciana, organitzada per l'Associació AESCO-Universitat
de València.
Presentació del programa Eurodesk en la jornada del programa de
Joventut en Acció de la Unió Europea, organitzada per l'IVAJ.GVA
JOVE a València.

LLISTES DE DISTRIBUCIÓ

Des del CCDIJ s'administra la llista de distribució de correu electrònic, LLISTA SIJ,
a fi de facilitar la comunicació i la col·laboració entre els membres de la Xarxa
Valenciana de Centres d'Informació Juvenil. L'any 2012 han sigut 508 els
missatges que s'han llançat a la llista de distribució.
➢

BUTLLETÍ DE “NOVETATS”

El CCDIJ elabora, amb una periodicitat generalment diària, el butlletí electrònic
NOVETATS, que es tramet a tots els SIJ que disposen de correu electrònic. Este
butlletí es pot consultar també en la zona restringida per a informadors juvenils del
web de l'IVAJ.GVA JOVE.
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BIBLIOTECA D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

➢

L'IVAJ.GVA JOVE disposa d'una biblioteca especialitzada amb fons documental
de temes d'interés juvenil i el principal objectiu de la qual és recopilar, classificar,
processar i difondre tota mena de documents en matèria de joventut per a donar
cobertura a les necessitats informatives i documentals en este àmbit d'estudi.
El fons documental està constituït per documents en diferents suports, que tracten
d’educació, cultura, sociologia de la joventut, animació sociocultural, polítiques i
programes de joventut, medi ambient, salut, ocupació, oci i temps lliure,
associacionisme i voluntariat, etc.
L'any 2012 el nostre fons documental va ascendir i es reparteix de la manera
següent:
Llibres i separates
Articles, revistes i parts de monografies
Publicacions seriades
Fullets
Multimèdia, videogravació i gravacions sonores
Altres (discursos, documents, informes i dossiers)
Mapes i fotografies
TOTAL

3.217
2.436
462
1.021
285
100
69
7.590

Disposa dels serveis següents:










Consulta del catàleg en línia
Lectura en sala
Informació bibliogràfica i de referència
Reprografia
Préstec
Reproducció de documents
Obtenció de documents
Préstec interbibliotecari
Formació d'usuaris

La Biblioteca de l'IVAJ.GVA JOVE es troba integrada en la Xarxa de Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV)1. Al llarg de l'any 2012 s’ha
estat treballant per a establir criteris comuns per a facilitar un catàleg compartit i
millorar els serveis que oferim als usuaris. La següent fase consisteix en
1 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’integren
en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat
Valenciana les biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV). [2011/6719],
DOCV núm. 6540, de 10-06-2011.
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l'actualització de l'OPAC (catàleg en línia) i els serveis de difusió documental via
web, tot potenciant les xarxes d'usuaris no presencials.
➢

SUBSCRIPCIÓ A NOTIVAJ.GVA JOVE

La llista de distribució NOTIVAJ.GVA JOVE és una subscripció lliure de tots els
jóvens que estan interessats a rebre periòdicament informació relativa a beques,
activitats, oci, temps lliure, estudis, esdeveniments, esports, o qualsevol altre tipus
d'informació que els interesse, en el seu correu electrònic.
Actualment hi ha un total de 6.977 subscriptors, als quals se'ls va enviar un total
de 2 missatges al llarg de 2012.

2.1.2 CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DELS SERVEIS DE L'IVAJ.GVA
JOVE
Al llarg de l'any 2012 des del Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ.GVA JOVE de
València es van atendre 9.595 usuaris, que van fer un total de 10.825 consultes,
amb la distribució per sexe següent:
20,4; 43%

Hòm e ns
27,4; 57%

Done s

Quant a la distribució per edats:

2366; 25%

3; 0%

617; 6%

<15 anys
2640; 28%

de 16 a 19 anys
de 20 a 25 anys
de 26 a 30 anys
de 31 a 35 anys

996; 10%
2973; 31%

> de 35 anys
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En l'apartat de consultes, del total de 10.825, la distribució per matèries de
consulta és la següent:
8.000
7.821

7.000
6.000
5.000

Educació

4.000

Tre ball

3.000
2.000
1.000

Productes IVAJ
1.167 1.483

Tem ps lliure
97

257

Altre s program e s

0

nº consultes

Conveni amb el Lycée Charles de Gaulle, de Muret, França, per a la realització de
pràctiques de formació, a l'IVAJ.GVA JOVE, de dues alumnes de quart/cinqué
curs de formació professional del dit centre. La tutoria la va fer el CCDIJ, i les
pràctiques i l'aprenentatge es feren al CIJ, durant el període 27/02 al 24/03/2012,
amb ple aprofitament per part de les alumnes, que col·laboraren en l'atenció al
públic, en les tasques d'informació i en l'elaboració de dossiers temàtics
d'informació, i també en totes les tasques que els seus responsables consideraren
d'interés.

2.1.3 XARXA VALENCIANADE INFORMACIÓ JUVENIL
La Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil està integrada pels centres i punts
d'informació juvenil, tant públics com de naturalesa privada, que estant donats de
l'alta en el Cens de l'IVAJ.GVA JOVE; estan distribuïts per tota la Comunitat
Valenciana i s'encarreguen de donar als jóvens tota la informació, documentació i
assessoria que necessiten per a dur a terme els seus projectes.
La normativa actual que regula l'adscripció de serveis d'informació juvenil (SIJ) a la
Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil està formada pel Decret 24/1995, de 6 de
febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació
Juvenil (DOGV núm. 2.451 de 16/02/1995) i l'Ordre de 25 d'abril de 1995, de la
Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i
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funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana (DOGV
núm. 2.504 de 10/05/1995).
La recent Llei 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut, de la Comunitat
Valenciana, en l'article 38 obri la via perquè de forma reglamentària es regule el
funcionament de la Xarxa d'Informació Juvenil i la determinació dels diferents tipus
de serveis que la integren.
Dins dels serveis d'informació juvenil hi ha diferents categories: es pot diferenciar
entre els centres d'informació juvenil (CIJ) i els punts d'informació juvenil (PIJ).
Els serveis d'informació juvenil que s'han homologat a la Comunitat Valenciana
durant l'any 2012 han sigut els següents:

CIJ
ANY 2012
PIJ

3

Alacant
Castelló
València
Alacant
Castelló
València

1
2

2.1.4 OFICINES COMARCALS IVAJ.GVA JOVE
Dins del conjunt d'actuacions que es duen a terme en el marc de la política de
joventut, tenen una gran importància la informació, la tramitació i la dinamització
juvenil respecte de les activitats, els serveis i els programes per als jóvens que
s'impulsen des de l'IVAJ.GVA JOVE i la Generalitat.
En este sentit, l'IVAJ.GVA JOVE compta amb la Xarxa d'Oficines Generalitat Jove
on es presten serveis d'informació i assessorament dels distints programes i
serveis que, des de la Generalitat, es posen a disposició dels jóvens, ubicades en
municipis caps de comarca, com Alcoi, Gandia, Xàtiva, Llíria, Vila-real, Alzira,
Sagunt, Requena, Orihuela, Torrevieja, Peñíscola i Elx. Estos serveis s'han prestat
bé disposant d’espais propis o en instal·lacions de la Generalitat, bé en locals
municipals habilitats a l’efecte, a través de la col·laboració institucional amb els
ajuntaments respectius.
D'altra banda, s'inclou una “oficina virtual” que presta, de forma anàloga i des
d'Internet, tots aquells serveis d'informació i tramitació que s'ofereixen des de les
oficines físiques.
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L'objectiu que es perseguix és acostar als jóvens les diferents campanyes i
recursos a nivell de la Comunitat, tant en matèria de formació, mobilitat, temps
lliure i associacionisme, com sobre els cursos,els programes orientats a la joventut
i les credencials que ofereix l'IVAJ.GVA JOVE.
Es pretén fer arribar als jóvens no sols els programes propis i els serveis de
l'institut, sinó també articular i transmetre als jóvens totes les propostes i iniciatives
provinents de les distintes conselleries. És a dir, oferir recursos, programes i
informació de totes les entitats i organismes que, des de l'Administració
valenciana, treballen per als jóvens, i així afrontar el repte d'unificar la informació
de les polítiques de joventut i fer més accessibles i senzilles les relacions amb
l'administració autonòmica.
FUNCIONS
a) Informar sobre les activitats, els serveis i les convocatòries de la Generalitat en
temes d'interés per als jóvens.
b) Impulsar en el seu àmbit d'influència (la comarca en què s'ubique en cada cas)
totes les campanyes específiques de l'IVAJ.GVA JOVE, com ara camps de treball,
campanya d'esquí, activitats de multiaventura, eurocursos, etc.
c) Emetre credencials: carnet d'alberguista, carnet internacional d'estudiant, carnet
internacional de professor, carnet internacional jove, i les que l'IVAJ.GVA JOVE
puga establir.
d) Gestionar inscripcions en programes i activitats dependents de la Generalitat.
e) Oferir informació per a la creació d'associacions juvenils, consum, problemes
laborals, drets individuals, habitatge, etc.
f) Col·laborar amb els serveis d'informació juvenil de les comarques del seu àmbit
d'influència en cada un dels casos, i especialment amb els programes d'informació
juvenil en el sistema educatiu.
g) Oferir informació i fer els primers tràmits sobre activitats, serveis i convocatòries
en matèria sociolaboral, creació d'empreses i formació per a la recerca d'ocupació.
h) Informar sobre convocatòries i fer els primers tràmits en totes aquelles
actuacions que es contemplen en els respectius plans d’habitatge que s'apliquen a
la Comunitat Valenciana i que es dirigisquen especialment als jóvens, tant en
matèria de compra com de lloguer.
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i) Informar sobre cursos, beques, programes d'intercanvi i sobre tot el que estiga
relacionat amb l'educació/formació.
j) Facilitar informació sobre activitats i convocatòries realitzades des de la
Generalitat, relacionades amb la promoció cultural dels jóvens en els seus
diferents vessants d'expressió artística.
k) Informar sobre els distints programes de salut, esport, qualitat de vida i consum
que la Generalitat destina als jóvens.
l) Promoure el Carnet Jove a la comarca, propiciant l'augment del nombre de
jóvens que l’obtinguen i incorporant nous comerços a la Xarxa del Carnet Jove.
m) Portar a terme campanyes d'informació, seguiment i avaluació de programes
que es determinen.
n) I en general, informar i, si s’escau, fer els primers tràmits per a participar en
aquelles convocatòries, activitats i serveis que, des de les diferents conselleries i
organismes autònoms de la Generalitat, s’adrecen als jóvens.
ACTIVITATS


Xarrades en instituts, centres escolars i informatius

Es feren xarrades en diversos instituts d'ensenyament secundari, i centres
escolars i centres informatius ubicats a les comarques corresponents a les
oficines, per a informar els jóvens sobre els productes que ofereix l'IVAJ.GVA
JOVE.
Xarrades als instituts següents:
•

•

•
•
•
•

A Alcoi, l’institut de formació professional superior Batoi i l’institut d'educació
secundària Cotes Baixes. Els instituts d'educació secundària de Castalla i
La Creueta d'Onil.
A Elx, els instituts d'educació secundària Carrús, Joanot Martorell, Nit de
l'Alba, Asunción de Nuestra Señora, Monserrat Roig, Sixto Marco,
Cayetano Sempere, la Torreta i Torrellano.
A Orihuela, els instituts d'educació secundària Gabriel Miró, Las Espeñetas,
Santangel, San José Obrero.
A Torrevieja, els instituts d'educació secundària Libertas, Mare Nostrum,
Las Lagunas, Mediterráneo i NÚM. 5.
A Benaguasil, l’institut d'educació secundària l'Asunción de Ntra. Señora.
A Requena, els instituts d'educació secundària Núm. 1 i Oleana.
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•
•

A Utiel, els instituts d'educació secundària Alameda i Miguel Ballesteros
Viana.
A Peñíscola, tots els instituts de secundària.

Xarrades en acadèmies i centres:
•
•
•
•
•


2 xarrades “Taller de recerca activa d'ocupació” a l'Acadèmia Ripollés d'Elx.
Xarrades sobre Europa a l’institut d'educació secundària Arabista Ribera de
Carcaixent.
Xarrada sobre treball a Europa i cursos d'idiomes al Consell dels Joves de
Gandia.
Xarrada sobre treball a Europa i cursos d'idiomes al Consell dels Joves de
Gandia.
Xarrades sobre cursos d'idiomes a Vila-real.

Fires i jornades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació en “II Trobada de Professionals i Voluntariat de Joventut”,
organitzada per l'ajuntament de Vila-real.
Fira de Joventut a Cocentaina.
Fira “El Baül de l'estudiant i de l'ocupació”, organitzada per l'ajuntament
d'Elda.
La Senda del Poeta, a Orihuela.
Participació en la Trobada Jove d'Alzira.
Assistència a la Fira d'Associacions d'Alzira.
Participació en la “XII Fira de l'estudiant, entitats juvenils i jóvens
emprenedors” organitzada per l'ajuntament de Gandia.
Celebració del dia d'Europa a l'Espai Jove de Gandia, amb estand
d'informació per als jóvens.
Participació en la “V Fira del Comerç” de la Pobla de Vallbona.
Estand d'informació Campanya de la Sida a l'Espai Jove de Llíria.
Participació en l'exposició de “Comerç Nadalenc” a la Pobla de Vallbona.
Estand informació campanya sida a l'Espai Jove de Llíria.
Fira tecnològica “Vilanet” a l'Espai Jove de Vila-real.
Participació en la I Fira Informativa per a jóvens “First i-Expo Young People
Torrevieja”.
Jornades de Portes Obertes a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sagunt.
Participació informativa de l'IVAJ.GVA JOVE en la gala del comerç de
l'ajuntament de Sagunt.
Participació en les Jornades de Joventut d'Onil.
Participació en les Jornades Esportives de l’institut d’educació secundària la
Foia d'Ibi, presentant la campanya d'esquí i la venda de Carnet Jove.
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•
•
•
•
•


Tallers
•
•
•
•
•
•
•
•



II Fira d'Emprenedors i Empresaris Horta Sud (FERACCO), organitzada per
l'ajuntament de Paiporta i la Mancomunitat l'Horta Sud.
Participació en la VII Fira de Formació i Ocupació Crevillent 2012.
Participació en les jornades “Enrédate”, de Xàtiva per a la difusió del
programa Emprenjove.
Participació en la Fira del Llibre de Requena.
Assistència a la Fira Intercomarcal d'oferta formativa, a Benicarló.

3 tallers d'ocupació a l’institut d’educació secundària de Torrellano.
Taller d'ocupació a l’institut d’educació secundària Pedro Ibarra.
Taller de tècniques de recerca activa d'ocupació a l'Acadèmia Europa d'Elx.
2 tallers de tècniques de recerca d'ocupació a l’institut d’educació
secundària Nit de l'Alba d'Elx, a segon de Batxillerat i Pcpi.
Taller d'ocupació a l’institut d’educació secundària Victoria Kent.
Tallers de recerca d'ocupació, a Pcpi, a l’institut d’educació secundària
Joanot Martorrell d'Elx i a l’institut d’educació secundària Pedro Ibarra.
4 tallers de tècniques de recerca d'ocupació a l'acadèmia de FP Europa
d'Elx.
2 tallers de creació d'empreses a l’institut d’educació secundària Victoria
Kent d'Elx.

Difusió i conferències

Difusió:
•

•
•
•
•

Totes l'oficines fan difusió sobre els productes que ofereix l'IVAJ.GVA
JOVE, i contacten i visiten les associacions i les empreses de les
comarques, cij, pij, ampa, associacions juvenils i tècnics de joventut dels
ajuntaments.
Difusió dels cursos d'idiomes de l'IVAJ.GVA JOVE, a l'Escola Oficial
d'Idiomes de les distintes comarques.
Difusió de premis, concursos, ajudes i subvencions, beques, cursos, fires i
jornades per mitjà de publitramesa.
Enviament per e-mail de butlletins/agendes sobre les novetats de
l'IVAJ.GVA JOVE a tots els usuaris del Carnet Jove.
Difusió “IVAJ.GVA JOVE “ en xarxes socials, Youtube, Flickr i Twitter.

Conferències:
•

Conferència sobre associacionisme juvenil a Torrevieja.
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DADES ESTADÍSTIQUES OFICINES COMARCALS IVAJ.GVA JOVE
OFICINES
L'Alcoià
El Baix Vinalopó
La Vega Baja
La Ribera Alta
La Safor
El Camp de Túria
Utiel - Requena
El Camp de Morvedre
la Costera
El Baix Maestrat
La Plana Baixa
TOTAL

Hòmens
2.084
3.279
3.463
1.045
2.001
812
943
1.021
1.526
1.519
1.742
19.435

Dones
2.212
3.421
3.286
1.371
1.989
822
958
1.164
1.580
1.760
1.772
20.335

Total usuaris
4.296
6.700
6.749
2.416
3.990
1.634
1.901
2.185
3.106
3.279
3.514
39.770

Total consultes
4.570
7.550
14.219
2.539
3.999
1.336
3.808
7.039
3.403
3.989
9.989
62.450

NOMBRE D'USUARIS PER OFICINA

7.000

6.700

L’Alcoià

6.749

El Baix Vinalopó

6.000
5.000

La V ega Baja
4.296

La Ribe ra Alta

3.990

4.000

3.106 3.279

3.000
2.000
1.000
0

1.901
2.416
1.634

2.185

3.514

La Safor
El Cam p de Túria
Utie l - Re que na
El Cam p de M orve dre
La Cos te ra

Total usuaris

El Baix M ae s trat
La Plana Baixa

USUARIS PER SEXE

19.435; 48,87%
20.335; 51,13%

Hòm ens
Done s

1

Pag. 24/93

3

RESIDÈNCIES, ALBERGS I CAMPAMENTS JUVENILS

3.1 RESIDÈNCIES
3.1.1 CONVOCATORIA DE PLACES PER A RESIDÈNCIES
L'IVAJ.GVA JOVE, en el marc de la política de prestació de serveis als jóvens
valencians, gestiona determinades residències juvenils, que són instal·lacions que
s'ofereixen als jóvens estudiants, per mitjà de convocatòria pública i que
proporcionen manutenció i allotjament als jóvens que, pels seus estudis, han de
desplaçar-se fora del domicili familiar.
Cal ressenyar també, que inscrivint-se en el marc de la col·laboració amb la
Direcció General de l'Esport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport,
s'ofereix allotjament a la residència juvenil La Florida d'Alacant, per a facilitar la
proximitat al seu lloc d'entrenament siti al Centre de Tecnificació de l'Esport
d'Alacant, entre 12-15 esportistes d'elit.
La Generalitat Valenciana disposa, a través de l'IVAJ.GVA JOVE, de les
residències juvenils següents:
RESIDÈNCIA

Nivells d'estudi

RJ “Mare de Déu del Lledó” Estudis universitaris i
(Castelló)
no universitaris.
Estudis universitaris i
RJ “La Florida” (Alacant)
no universitaris
RJ “Sant Crist del Mar”
Estudis no
(Benicarló)
universitaris.

Places

Preu mes
(curs 2012/2013)
Individual
Doble
Quàdruple

94

450,00 €

408,00 €

-

184

463,50 €

459,00 €

-

52

-

306,00 €

303,00 €

La convocatòria de places de residents per al curs 2012/2013 es va fer per mitjà
de la resolució de 6 de juny de 2012, del director general de la Joventut i de
l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places
a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013, publicada en
el DOCV núm. 6795 de 13/06/2012.
El nombre d'estudiants admesos a l'inici del curs 2012/2013 en cada residència
per nivell d'estudis va ser el següent:
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RESIDÈNCIA

XICS

XIQUES

TOTAL

RJ “Mare de Déu del Lledó” (Castelló)

19

25

44

RJ “La Florida” (Alacant)

20

28

48

RJ “Sant Crist del Mar” (Benicarló)

4

2

6

43

55

98

TOTAL

3.2 ALBERGS I CAMPAMENTS
Els albergs juvenils són instal·lacions que proporcionen allotjament i manutenció
als jóvens que, individualment o en grups, utilitzen els seus serveis. Són llocs
adequats per al desplegament d'una sèrie d'activitats que poden comprendre des
de la pràctica d'esports, fins programes culturals, turístics o simplement de
caràcter recreatiu.
A més, els albergs, pels seus particulars característiques són llocs idonis per a la
trobada de persones de diferents nacionalitats i cultures, i permeten aconseguir un
clima i un ambient de convivència que possibilita l'intercanvi cultural i les
experiències compartides.
El programa d'albergs va dirigit, fonamentalment, a la població juvenil en general.
Per a poder utilitzar els serveis d'un alberg juvenil, tant els de la Comunitat
Valenciana, com els de la resta dels 5.500 albergs que es reparteixen per tot el
món, l'únic requisit és posseir el carnet de soci (en les diferents modalitats: juvenil,
adult, familiar o de grup) de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF).
Els campaments juvenils són instal·lacions permanents la funció dels quals és:
➢ Facilitar a les organitzacions, entitats i institucions instal·lacions a l'aire
lliure, dotades d'uns equipaments bàsics, destinades exclusivament a la
realització d'estades amb grups de xiquets i jóvens per a la realització de
les seues activitats.
➢ Proporcionar infraestructures i equipament per a les activitats organitzades
directament per l'IVAJ.GVA JOVE.
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RELACIÓ D'ALBERGS I CAMPAMENTS
Denominació

Places

Ciutat

Província

Règim d'obertura

144

Benicàssim

Castelló

Permanent

80/184

Alacant

Alacant

Permanent

Alberg Juvenil la Marina

130

Moraira-Teulada

Alacant

Permanent

Alberg Juvenil Mar i Vent

90

Piles

València

Permanent

Alberg Juvenil Biar

73

Biar

Alacant

Gestionat per una
empresa privada
des de juliol de
2012

Alberg Juvenil Mare de Déu del Lledó

100

Castelló

Castelló

Temporada

50/76

Castelló

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

116

Alborache

València

Permanent

Campament Juvenil Costa Bella

200

Guardamar del
Segura

Alacant

Gestionat per una
empresa privada
des del 01/10/2009

Campament Juvenil Jaume I

350

Alcossebre-Alcalá
de Xivert

Castelló

Permanent

Campament Juvenil Navalón

250

Navalón-Enguera

València

Permanent

Alberg Juvenil Argentina
Alberg Juvenil La Florida (*) disposa d'unes
80 places d’alberguistes durant el curs escolar

Alberg Juvenil Sant Crist del Mar (*)
disposa de 50 places per a alberguistes durant el
curs escolar

OCUPACIÓ
ALBERGS

Total alberguistes

Total nombre de
pernoctacions

Percentatge
ocupació

Alberg Juvenil Argentina

7.756

21.341

67,56%

Alberg Juvenil la Marina

6.012

17.496

63,55%

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.756

11.075

82,12%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

4.955

12.030

72,47%

Residència Juvenil La Florida (en règim
d'alberg)

3.984

11.975

34,64%

275

1.305

45.30%

Residència Juvenil Sant Crist del Mar
(en règim d'alberg)

1.330

5.147

42,51%

Totals

28.068

80.369

57,92%

Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó
(en règim d'alberg)
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Detall d'ocupació per menors i majors de 25 anys
Menors 25 anys
% d'este grup

Majors 25 anys

Total

Alberg Juvenil Argentina

4.631

59,71%

3.125

40,29%

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

3.611

60,06%

2.401

39,94%

Alberg Juvenil la Marina

2.135

56,84%

1.621

43,16%

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.341

67,43%

1.614

32,57%

Alberg Juvenil Biar

1.877

47,11%

2.107

52,89%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

169

61,45%

106

38,55%

Residència Juvenil La Florida
(en règim d'alberg)

647

48,65%

683

51,35%

Residència del Mare de Déu del Lledó
(en règim d'alberg)

4.631

59,71%

3.125

40,29%

Residència Juvenil Sant Crist del Mar
(en règim d'alberg)

3.611

60,06%

2.401

39,94%

Totals

16.411

58,47%

11.657

41,53%

➢

sobre el total

Total

% d'este grup

ALBERG

sobre el total

Detall d'ocupació per sexe
Hòmens
% d'este grup

Dones

Total

Alberg Juvenil Argentina
Alberg Juvenil Francesc de Vinatea
Alberg Juvenil la Marina
Alberg Juvenil Mar i Vent
Alberg Juvenil Biar
Alberg Juvenil Torre d'Alborache
Residència Juvenil La Florida
(en règim d'alberg)
Residència del Mare de Déu del Lledó
(en règim d'alberg)
Residència Juvenil Sant Crist del Mar
(en règim d'alberg)

4.054
3.082
1.900
2.759
2.114
114
680

47,73%
51,26%
50,59%
55,68%
53,06%
41,45%
51,13%

3.702
2.930
1.856
2.196
1.870
161
650

47,73%
48,74%
49,41%
44,32%
46,94%
58,55%
48,87%

114

41,45%

161

58,55%

680

51,13%

650

48,87%

Totals

14.703

52,38%

13.365

47,62%

sobre el total

Total

% d'este grup

ALBERG

sobre el total

Pag. 28/93

OCUPACIÓ CAMPAMENT FORA DE L'ÈPOCA D'ESTIU
Campaments

Nombre de
dies
22

Nombre de
places
726

Pernoctacions

Navalón

Nombre de
reserves
10

Jaume I

15

33

1.125

2.356

TOTAL

35

55

1.709

4.015

1.659

PREUS DE LA XARXA VALENCIANA D'ALBERGS JUVENILS
Els preus de l'any 2012 estan regulats per la Resolució de 9 d'agost de 2012, del
director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, per la qual es determinen les tarifes, els preus i el procediment de
contractació per a reserva i utilització de les instal·lacions juvenils pròpies,
publicada en el DOCV núm. 6846, de 23 d'agost de 2012.

➢

Preus i tarifes generals per a tots els albergs juvenils, excepte Argentina
i La Marina

Estades INDIVIDUALS I PER A FAMÍLIES

SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)
Menors
25 anys

A partir de Menors de
25 anys
6 anys

Temporada BAIXA
(resta de l'any)
Menors
25 anys

A partir de Menors de
25 anys
6 anys

Allotjament

11,31 €

15,62 €

6,46 €

9,69 €

14,00 €

5,39 €

Allotjament i desdejuni

12,39 €

16,69 €

7,54 €

10,77 €

15,08 €

6,46 €

Mitja pensió

17,77 €

22,08 €

9,69 €

16,16 €

20,46 €

8,62 €

Pensió completa

21,54 €

25,31 €

11,85 €

19,39 €

23,69 €

10,77 €

Dinar/Sopar

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €
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Estades per a GRUPS (a partir de 16 persones)
SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)

Temporada BAIXA
(resta de l'any)

Allotjament

10,23 €

8,08 €

Allotjament i desdejuni

11,85 €

9,69 €

Mitja pensió

16,69 €

14,54 €

Pensió completa

20,46 €

18,31 €

Dinar/Sopar

6,46 €

6,46 €

Programes escolars i associacions juvenils en règim de pensió completa

➢

18,31 €

Preus i tarifes especials per als albergs juvenils Argentina i La Marina

Estades INDIVIDUALS I PER A FAMÍLIES
Temporada ALTA
SERVEIS

Temporada BAIXA
(resta de l'any)

(del 16 de maig al 15 de setembre)

Menors A partir de Menors de Menors 25 A partir de Menors de 6
25 anys 25 anys
6 anys
anys
25 anys
anys

Allotjament

12,92 €

17,23 €

6,46 €

10,77 €

15,62 €

5,39 €

Allotjament i desdejuni

14,00 €

18,31 €

7,54 €

11,85 €

16,69 €

6,46 €

Mitja pensió

19,92 €

23,69 €

9,69 €

17,77 €

22,08 €

8,62 €

Pensió completa

23,69 €

28,00 €

11,85 €

21,54 €

26,39 €

10,77 €

Dinar/Sopar

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €

Estades per a GRUPS (a partir de 16 persones)
SERVEIS

Temporada ALTA
(del 16 de maig al 15 de setembre)

Temporada BAIXA
(resta de l'any)

Allotjament

10,77 €

9,15 €

Allotjament i desdejuni

12,39 €

10,77 €

Mitja pensió

18,31 €

16,69 €

Pensió completa

21,54 €

19,92 €

Dinar/Sopar

6,46 €

6,46 €
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Programes escolars i associacions juvenils en règim de pensió completa

➢

18,31 €

Preus als campaments juvenils
Preu mínim per estada:
SERVEIS

Programes escolars i associacions

Altres grups

70,01 €

80,78 €

Programes escolars i associacions

Altres grups

2,15 €

3,23 €

Mínim per grup

Allotjament en TENDA PRÒPIA
SERVEIS
Preu per persona i dia

Allotjament en CABANES (capacitat entre 6-8 persones)
SERVEIS
Preu per persona i dia

Programes escolars i associacions

Altres grups

25,85 €

34,46 €

Allotjament en REFUGI (màxim 40 persones)
SERVEIS
Preu per persona i dia

Programes escolars i associacions

Altres grups

5,39 €

6,46 €
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4

SUPORT ALS PROCESSOS
POBLACIÓ JOVE

D'EMANCIPACIÓ

DE

LA

4.1 OCUPACIÓ. PROGRAMA DE GESTIÓ DE L'OFICINA DE
L'EMPRENEDOR DE L'IVAJ.GVA JOVE
El Programa de Gestió de l'Oficina de l'Emprenedor de l'IVAJ.GVA JOVE és un
servei que presta este organisme de forma gratuïta i que té com a principal
objectiu formar, assessorar i acompanyar els jóvens emprenedors menors de 35
anys en el procés de posada en marxa d'una nova empresa o negoci, i ajudar-los
a elaborar un projecte d'empresa viable, a buscar la forma jurídica més adequada
de constitució, a localitzar distintes fonts de finançament, etc.
Els serveis que fonamentalment presta l'Oficina de l'Emprenedor es poden
esquematitzar de la manera següent:
ASSESSORAMENT individualitzat mitjançant cita prèvia:

➢
•
•
•
•
•
•
➢

➢

Assessoria del projecte empresarial, amb assessors de màrqueting.
Assessoria sobre la viabilitat econòmica, amb economistes.
Assessoria de la forma jurídica, amb advocats.
Assessoria d'impostos, amb economistes.
Assessoria dels aspectes laborals en l'empresa, amb graduats socials.
Assessoria dels passos i tràmits que s'ha de seguir, amb advocats.
EMPRESES CREADES
CENTRE

ANY 2012

València

130

Alacant

54

TOTAL

184

JÓVENS ASSESSORATS PER CENTRES
CENTRE

ANY 2012

València

3.414

Alacant

419

TOTAL

3.833
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE2:

➢

València
València

Promotors

Empresaris

Usuaris

TOTALS

Dones

61

31

1.727

1.819

Hòmens

73

53

1.469

1.595

134

84

3.196

3.414

Dones

72

10

121

203

Hòmens

80

14

122

216

152

24

243

419

TOTALS
Alacant

TOTALS

CURSOS PRESENCIALS DE FORMACIÓ, en gestió empresarial (gratuïts i
prèvia inscripció).

➢

Els continguts bàsics dels cursos s'estructuren en les sessions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració del pla d'empresa
Estudi de viabilitat econòmica
Formes jurídiques que una empresa pot adoptar
Tributació en l'empresa: teoria i pràctica
Modalitats contractuals
Tècniques de venda
Tràmits i passos legals
Règim especial d'autònoms

➢

SEGUIMENT durant el primer any d'activitat.

➢

CURSOS EN LÍNIA (gratuïts i prèvia inscripció)

2 Per a una correcta comprensió dels quadres que hi ha a continuació, s'indica el següent:
- En ‘promotors’ s'inclouen les persones que disposen d'un pla d'empresa madurat.
- En ‘empresaris’ s'engloba les persones que tenen la seua empresa donada d'alta i les que l'Oficina de
l'Emprenedor ja ha assessorat.
- En ‘usuaris’ es recull la resta de casos, com per exemple persones els plans d'empresa de les quals
manquen encara de trets clars i definits.
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Les temàtiques han sigut variades amb una oferta de cursos de perfeccionament,
especialització i formació continuada, reforçats per un assessorament
personalitzat:
•
•
•
•
•
•
•
•
➢

Pla de negoci
Tributació de l'autònom
Gestió empresarial
Règim d'autònoms, contractes i nòmines
Formes jurídiques i introducció a la tributació
Impost de societats
Comerç en línia
Qüestions empresarials
PROGRAMA DE MICROCRÈDITS

Els jóvens emprenedors que tinguen una bona idea empresarial i necessiten
finançament poden rebre un crèdit gràcies a este programa, el qual sorgeix de la
col·laboració entre l'INJUVE i Microbank de la Caixa amb l'objectiu de donar suport
a la joventut emprenedora. Des del mes d'octubre de 2012 compta amb la
participació de l'IVAJ.GVA JOVE, per a brindar als jóvens empresaris els seus
mitjans tècnics i d'assessorament.
Poden accedir als avantatges que ofereix este programa els jóvens emprenedors
que, entre altres requisits, siguen menors de trenta-cinc anys i no disposen de la
capacitat econòmica suficient per a accedir al sistema creditici ordinari i reben
assessorament tècnic empresarial d'Emprenjove. A més, els emprenedors han
d'iniciar la seua activitat, o haver-la iniciat en un període inferior a tres anys, i
presentar l'informe de Viabilitat emés per Emprenjove. Correspon a Microbank la
decisió última sobre la concessió del préstec.
Les dades corresponents a l'any 2012 han sigut els següents:
− Jóvens que han sol·licitat informació sobre el programa de microcrèdits: 21
− Nombre de plans d'empresa que s'han tramitat amb el certificat de viabilitat de
l'Oficina, perquè Microbank els concedisca el microcrèdit sol·licitat: 1
➢

PUNTS D'ASSESSORAMENT I INICI DE TRAMITACIÓ (PAIT)

Els PAIT tenen dues missions:
• Prestar serveis presencials d'informació i assessorament als emprenedors.
• Realitzar el tràmit administratiu de constitució de les societats limitades
nova empresa (SLNE), de les societats de responsabilitat limitada (SRL) i
d'autònoms a través del document únic electrònic (DUE).

Pag. 34/93

Durant l'any 2012 s'han formalitzat 145 empreses individuals, 36 societats de
responsabilitat limitada i 3 societats de responsabilitat limitada nova empresa.
➢

ESTUDIS ECONÒMICS I DIAGNÒSTIC DE PROJECTES

En este apartat s'inclouen les anàlisis de viabilitat empresarial dutes a terme per
l'Oficina de l'Emprenedor en 2012:

➢

❏

PLANS D'EMPRESA

PLANS FINANCERS

165

138

ACTIVITATS MÉS DESTACADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE
L'OFICINA DE L'EMPRENEDOR DE L'IVAJ.GVA JOVE DURANT L'ANY
2012
GENER

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 16 al 20 de gener
Total assistents: 32
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 1
- “Pla de Negoci”, del 9 al 16 de gener
Total assistents: 80
50 hores
❏

FEBRER

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 20 al 24 de febrer
Total assistents: 34
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 4
- “Formes jurídiques i introducció a la tributació”, del 13 de febrer al 4 de març
Total assistents: 92
50 hores
- “Gestió empresarial” - ajuntament d’Elda del 6 al 26 de febrer
Total assistents: 40
100 hores
- “Gestió empresarial” - ajuntament d’Almoradí del 6 al 26 de febrer
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Total assistents: 40
100 hores
- “Gestió empresarial” - ajuntament de Benidorm del 6 al 26 de febrer
Total assistents: 40
100 hores
Xarrades: 2
- Xarrada a l’IES El Cabanyal (València), sobre Pla d'Empresa, el dia
7/02/2012
- Xarrada a l’IES El Cabanyal (València), sobre Pla Financer, el dia 8/02/2012
Total assistents: 60
❏

MARÇ

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 5 al 9 de març
Total assistents: 38
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 3
- “Règim d'autònoms, contractes i nòmines”, del 12 de març a l'1 d'abril
Total assistents: 80
40 hores
- “Tributació de l'autònom”, del 12 de març al 22 d'abril
Total assistents: 80
100 hores
- “Reta” - ajuntament de Benidorm del 12 de març a l'1 d'abril
Total assistents: 40
40 hores
Xarrades: 2
- Xarrada a l’IES Mutxamel (Alacant), sobre subvencions, autoocupació i
EmprenJove, el dia 27/03/2012
- Xarrada a la UMH (Elx), sobre subvencions, autoocupació i EmprenJove, el
dia 7/03/2012
Total assistents: 60
❏

ABRIL

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 23 al 27 d'abril
Total assistents: 32
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Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 4
- “Gestió empresarial” - Aj. Elx del 26 d'abril al 13 de maig
Total assistents: 60
50 hores
- “Contractes i traspassos”, del 23 al 27 d'abril
Total assistents: 80
30 hores
- “Pla de negoci”, del 9 al 29 d'abril
Total assistents: 80
50 hores
- “Prestacions per a autònoms”, del 30 d'abril al 20 de maig
Total assistents: 80
50 hores
Xarrades: 1
- Xarrada a l’IES Victoria Kent, Elx (Alacant), sobre subvencions,
autoocupació i EmprenJove, el dia 26/04/2012
Total assistents: 30
❏

MAIG

Cursos presencials: 1
Curs a València del 14 al 18 de maig
Total assistents: 33
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 4
- “Formes jurídiques i introducció a la tributació”, del 7 al 27 de maig
Total assistents: 80
50 hores
- “Formes jurídiques i introducció a la tributació” - Aj. Benidorm, del 7 al 27
de maig
Total assistents: 41
50 hores
- “Comerç electrònic”, del 7 al 27 de maig
Total assistents: 81
40 hores
- “Impost de societats”, del 28 de maig al 17 de juny
Total assistents: 45
40 hores
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Xarrades: 4
- Xarrada al CC FP Ripollés - Elx sobre subvencions, autoocupació i
EmprenJove, el dia 11/05/2012
- Xarrada al CC FP Ripollés- Elx sobre subvencions, autoocupació i
EmprenJove, el dia 25/05/2012
- Xarrada al B&S Formació (València), sobre subvencions, autoocupació i
EmprenJove, el dia 23/05/2012
- Xarrada al B&S Formació (València), sobre formes jurídiques el 23/05/2012
Total assistents: 120
❏

JUNY

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 4 al 8 de juny
Total assistents: 32
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 2
- “Règim d'autònoms, contractes i nòmines”, del 4 al 24 de juny
Total assistents: 60
40 hores
- “Qüestions empresarials” de l'11 de juny a l'1 de juliol
Total assistents: 80
30 hores
❏

JULIOL

Cursos presencials: 1
Curs a València del 9 al 13 de juliol
Total assistents: 35
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 3
- “Gestió empresarial” - Aj. Pobla Vallbona del 9 al 29 de juliol
Total assistents: 25
50 hores
- “Pla de negoci”, del 2 al 29 de juliol
Total assistents: 80
50 hores
- “Contractes de lloguer i traspàs”, del 2 al 29 de juliol
Total assistents: 80
30 hores
Pag. 38/93

❏

SETEMBRE

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 19 al 23 de setembre
Total assistents: 40
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 5
- “Formes jurídiques i introducció a la tributació”, del 17 de setembre al 7
d'octubre.
Total assistents: 80
50 hores
- “Prestacions per a autònoms”, del 17 de setembre al 7 d'octubre
Total assistents: 50
50 hores
- “Gestió empresarial” - Aj. Xàtiva del 17 de setembre al 7 d'octubre
Total assistents: 10
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Morella del 17 de setembre al 7 d'octubre
Total assistents: 16
50 hores
- “Gestió empresarial” - Aj. Paiporta del 17 de setembre al 7 d'octubre
Total assistents: 13
50 hores
Xarrades: 2
- Xarrada a la Ciutat Politècnica de la Innovació-UPV sobre “Polítiques que
utilitza EmprenJove per als jóvens”, el dia 20/09/2012.
- Xarrada al Centre Municipal d'Oci de Torrevieja (Alacant), sobre
“L'emprenedoria i EmprenJove de l'IVAJ.GVA JOVE”, el dia 21/09/2012.
Total assistents: 60
❏

OCTUBRE

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 22 al 26 d'octubre
Total assistents: 36
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 7
- “Gestió empresarial” - Aj. Riba-roja del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 22
50 hores
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- “Gestió empresarial” - Aj. Teulada del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 7
50 hores
- “Gestió empresarial” - Aj. Almassora del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 6
50 hores
- “Gestió empresarial” - Aj. La Vall d’Uixó del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 4
50 hores
- “Comerç en línia”, del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 82
50 hores
- “Comerç en línia” - Aj. Benicarló del 15 d'octubre al 4 de novembre
Total assistents: 2
50 hores
- “Tributació de l'autònom” de l'1 d'octubre a l'11 de novembre
Total assistents: 82
100 hores
❏

NOVEMBRE

Cursos presencials: 1
- Curs a València del 19 al 23 de novembre
Total assistents: 38
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 9
- “Gestió empresarial” – Aj. Sagunt del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 17
50 hores
- “Gestió empresarial” – Fesord del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 9
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Mislata del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 30
50 hores
- “Gestió empresarial” – Alcalà de Xivert (Alcossebre) del 12 de novembre al
2 de desembre
Total assistents: 24
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Santa Pola del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 13
50 hores
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- “Gestió empresarial” – Aj. Ontinyent del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 51
50 hores
- “Qüestions empresarials”, del 12 de novembre al 2 de desembre
Total assistents: 80
30 hores
- “Règim d'autònoms, contractes i nòmines” - Aj. Elda del 12 de novembre al
2 de desembre
Total assistents: 38
40 hores
- “Règim d'autònoms, contractes i nòmines”, del 12 de novembre al 2 de
desembre
Total assistents: 80
40 hores
XARRADA: 1
- Xarrada al Centre de FP Europa d'Elx (Alacant), sobre subvencions,
autoocupació i EmprenJove , el dia 29/11/2012
Total assistents: 30
❏

DESEMBRE

Cursos presencials: 1
Curs a València del 10 al 14 de desembre
Total assistents: 38
Nombre de sessions: 9
Cursos en línia: 5
- “Gestió empresarial” - Aj. Crevillent del 3 al 23 de desembre
Total assistents: 50
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Benissa del 3 al 23 de desembre
Total assistents: 24
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Alfàs del Pi del 3 al 23 de desembre
Total assistents: 26
50 hores
- “Gestió empresarial” – Aj. Xixona del 3 al 23 de desembre
Total assistents: 27
50 hores
- “Gestió empresarial” – Ajuntament de Burriana del 3 al 23 de desembre
Total assistents: 21
50 hores
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Xarrades: 1
- Xarrada al centre de FP Europa d'Elx (Alacant), sobre subvencions,
autoocupació i EmprenJove, el dia 3/12/2012
Total assistents: 30
ACTIVITATS 2012
TOTAL CURSOS PRESENCIALS
TOTAL ASSISTENTS CURSOS PRESENCIALS

11
388

TOTAL SESSIONS

99

TOTAL CURSOS EN LÍNIA

47

TOTAL ASSISTENTS CURSOS EN LÍNIA

2.228

TOTAL HORES

2.450

TOTAL XARRADES
TOTAL ASSISTENTS XARRADES

➢

13
390

DIA DE L'EMPRENEDOR

L'IVAJ.GVA JOVE, a través del programa Emprenjove, ha participat un any més
en “El Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana”, un
esdeveniment organitzat per la Generalitat, en què col·laboren entitats
econòmiques, socials i empresarials relacionades amb l'emprenedoria i la creació
empresarial.
Més de 6.500 emprenedors han assistit, a les sessions d'experts i personalitats de
prestigi en l'àmbit empresarial, en el Dia de la Persona Emprenedora de 2012.
L'IVAJ.GVA JOVE a través del programa Emprenjove ha participat en este
esdeveniment aportant:
•

Assessorament sobre creació d'empreses durant tot el dia en l'estand.

•

L’organització, amb AJEV, d'una taula redona denominada “Temps per a
innovar: jóvens emprenedors”, en què van intervindre ponents en
representació de les empreses que s'han constituït a través de l'IVAJ.GVA
JOVE i AJEV.

•

Dins de la sessió “Xarxes de suport a la creació d'empresa: quines ajudes
puc trobar per a portar a terme el meu projecte?”, participant en una taula
redona integrada per representants de diferents administracions i
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institucions, com ara el CEEI, la Cambra de Comerç de València i la Xarxa
AFIC, en què es va oferir una visió panoràmica de les diferents ajudes que
presten estes xarxes de suport, i facilitant –el representant de l'IVAJ.GVA
JOVE– exemples d'empreses reals creades amb el dit suport tècnic.
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5

FORMACIÓ, EDUCACIÓ EN VALORS, EDUCACIÓ PER A LA
SALUT

5.1 PROGRAMA DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS
En l'article 37 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de
Joventut de la Comunitat Valenciana, s'estableix “que la Generalitat, a través de
l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, atendrà la formació dels
animadors juvenils, els monitors de temps lliure i el reconeixement de les escoles
de formació d'animadors juvenils en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
La normativa reguladora en este àmbit és, actualment, la següent:
-

Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es
regula la formació en matèria d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana
(DOGV núm. 4966 de 15/03/2005)

-

Ordre de 3 de febrer de 2006 de la Conselleria de Benestar Social, per la
qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil i el procediment de
reconeixement i pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació
juvenil a la Comunitat valenciana (DOGV núm. 5.505, de 23/02/2006)

-

Resolució de 15 de maig de 2006, del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut, per la qual s'estableix el programa del curs de formador/a
d'animadors (DOGV núm. 5.286, de 23/06/2006)

-

Resolució de 10 de juny 1999, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual s'estableixen els continguts curriculars mínims dels
cursos de formació de monitors de centres de vacances i d'animadors del
temps lliure juvenil nivell I (DOGV núm. 3521 de 21/06/1999)

Les funcions que el Decret 60/2005 atribueix a l'IVAJ són les següents:
-

El reconeixement oficial de les escoles d'animació juvenil.
L'acreditació dels cursos de formació bàsica, de formació permanent i de
formació d'animadors i l'expedició dels corresponents certificats.
L'assessorament tècnic, i la informació i tramitació de les sol·licituds de
reconeixement d'escoles i l'acreditació dels cursos de formació.
La supervisió de la qualitat tècnica i pedagògica dels cursos.
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-

L'organització de fòrums de comunicació i trobades amb les escoles oficials
d'animació juvenil, per a facilitar unes relacions de col·laboració i millora des
d'un plantejament integrador.
La realització de cursos i activitats de formació complementàries o
subsidiàries a les realitzades per les diferents escoles oficials d'animació
juvenil.
La supervisió i, si és el cas, l'organització de la formació pedagògica i el
reciclatge del professorat de les escoles.
La realització de cursos de formació permanent per als monitors i animadors.
El suport a la investigació i l'estudi en el camp de l'animació juvenil, i la
publicació, si és el cas, dels resultats.

Durant l'any 2012, s'han portat a terme les activitats següents, en el marc del
programa de Formació d'Animadors Juvenils:
1. Acreditació de cursos:
1.1 Formació bàsica a entitats no titulars d'escoles
1.2 Formació permanent a escoles oficials d'animació Juvenil
1.3 Formació d'animadors en escoles oficials d'animació juvenil
2. Cursos de formació bàsica organitzats per les escoles oficials d'animació
juvenil
3. Altres activitats

5.1.1 ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA
El Decret 60/2005, estableix en l'article 5 que les entitats ubicades a la Comunitat
Valenciana que no disposen d'una escola de formació en animació juvenil
oficialment reconeguda podran sol·licitar l'acreditació d'un curs de monitor/a de
temps lliure infantil i juvenil o d'animador juvenil, que capaciten per a desplegar i
dirigir activitats educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets
i jóvens.
L'article 9 de l'Ordre, de 3 de febrer de 2006, determina el procediment per a
l'acreditació dels dits cursos i assenyala que els terminis de presentació de
sol·licituds seran els que establisca l'IVAJ.GVA JOVE mitjançant una resolució.
Per als cursos a realitzar l'any 2010, el dit termini es va establir per Resolució, de
14 de setembre de 2009, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut.
En 2012 es van presentar 24 sol·licituds i es van acreditar 17 cursos de monitor/a
de temps lliure infantil i juvenil. A continuació relacionen els cursos acreditats:
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CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament d'Enguera
Ajuntament de Sueca
Ajuntament de València
Apunt, Associació Formativa (València)
Carpe Vitae (2 edicions, València)
Col·lectiu Jóvens de la Coma (Paterna)
Associació de Monitors de Temps Lliure EDUCO (2 edicions, Torrent i Vinaròs)
Associació Cultural Món Màgic (2 edicions, Onda i Benicàssim)
Helix Formació Paterna
Helix Formació Burjassot
TOT ANIMACIÓ (Massanassa)
Universitat Politècnica de València (2 edicions, València)
Universitat Jaume I (Castelló)
Consell de la Joventut d'Alacant

5.1.2

ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT

La formació permanent és un recurs necessari per al reciclatge, tant dels monitors
i animadors que ja han realitzat la seua formació bàsica, com d'aquelles persones
que, des de la diversitat del sector associatiu, duen a terme un treball voluntari
amb grups de jóvens en l'àmbit de l'animació i l'educació en el temps lliure.
El Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, estableix que
únicament les escoles oficials d'animació juvenil, amb cinc anys de funcionament,
poden sol·licitar l'acreditació de l'IVAJ.GVA JOVE per a la realització dels dits
cursos, sempre que estiguen inclosos en la seua programació semestral i
complisquen els requisits que establix l'Ordre, de 3 de febrer de 2006, de la
Conselleria de Benestar Social.
Els cursos realitzats per les escoles d'animació juvenil en 2012, acreditats per
l'IVAJ, han sigut els següents:
CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER ESCOLES
ABAST
•

Animar i dinamitzar les activitats extraescolars: un repte educatiu
• Peñíscola, 06/10/2012 al 27/10/2012
• Riba-roja del Túria, del 29/10/2012 al 17/12/2012
• València, del 04/12/2012 al 08/01/2013
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

• Suera, 01/04/2012 al028/04/2012
• Almenara, 13/04/2012 al 21/04/2012
• València, 17/04/2012 al 22/05/2012
• Llíria, 20/04/2012 al 05/05/2012
• Benetússer, 21/04/2012 al 26/05/2012
• La Pobla Llarga, del 12/05/2012 al 26/05/2012
• Petrés, 16/06/2012 al 30/06/2012
Educació ambiental: Tècniques i recursos específics des de l'animació
• Llíria, 24/10/2012 al 18/12/2012
Necessitats educatives de les persones amb discapacitat, educació en el
temps lliure
• Alacant, 26/05/2012 al 27/05/2012
Temps lliure i oci educatiu: necessitats atenció especial de les persones
amb discapacitat en l'àmbit de l'animació juvenil
• Alacant, 02/06/2012 al 03/06/2012
Tècniques i recursos per a l'animació juvenil: maquillatge i caracterització
• Villena, 15/12/2012 al 16/12/2012
Educació viària: Tècniques i recursos específics des de l'animació juvenil
• Museros, 23/10/2012 al 13/11/2012
• Llíria, 06/11/2012 al 12/11/2012
• La Pobla de Farnals, 04/05/2012 al 29/05/2012
Educació per a la salut i primers auxilis: tècniques i recursos específics des
de l'animació
• La Pobla Llarga, 20/10/2012 al 27/10/2012
El joc com a recurs educatiu en el temps lliure aplicat a col·lectius amb
necessitats educatives especials
• Alacant, 24/03/2012 al 25/03/2012
• Sollana, 22/10/2012 al 26/10/2012
• València, 23/04/2012 al 16/05/2012
• Petrés, 03/03/2012 al 24/03/2012
Tècniques i recursos d'expressió visual i artística en el TL: globoflèxia,
papiroflèxia i malabars
• Benifaió, del 21/04/2012 al 05/05/2012
Tècniques i recursos d'expressió visual i artística en el TL: màgia,
globoflèxia, papiroflèxia
• Alacant, 22/12/2012 al 23/12/2012
Educació i Esport: Tècniques i recursos específics des de l'animació juvenil
• Riba-roja del Túria, 21/05/2012 al 27/06/2012
Tècniques i recursos d'expressió visual i artística en el TL: manualitats
• Almenara, 11/05/2012 al 19/05/2012
Tècniques i recursos d'expressió visual i artística en el TL: papiroflèxia
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•

• Banyeres de Mariola, 15/12/2012 al 22/12/2012
Tècniques i recursos d'expressió dramàtica i corporal en el temps lliure: el
joc dramàtic, l'escenificació, el contacontes
• Almenara, 22/06/2012 al 30/06/2012

ACCENT
• Animació de temps lliure en horari de menjador en centres d'ensenyament
• Vila-real, 06/02/2012 al 23/02/2012
• Burriana, 24/03/2012 al 09/06/2012
• Planificació d'activitats i recursos del monitor de temps lliure en horari de
menjador en centres d'ensenyament
• La Vall d'Uixó, 25/02/2012 al 17/03/2012
• Xirivella, 21/02/2012 al 15/03/2012
• Torrent, 03/05/2012 al 18/05/2012
• Torrent 03/09/2012 al 13/09/2012
• Nules, 05/05/2012 al 26/05/2012
• Benicarló, 05/05/2012 al 26/05/2012
• Xirivella, 03/05/2012 al 29/05/2012
• Almassora, 14/06/2012 al 22/06/2012
• Xirivella, 05/11/2012 al 28/11/2012
• Animació de temps lliure amb xiquets i jóvens discapacitats
• Torrent, 31/01/2012 al 21/03/2012
• Torrent 02/02/2012 al 23/03/2012
• Burriana, 25/02/2012 al 17/03/2012
• Vinaròs, 10/11/2012 al 01/12/2012
• Onda, 16/11/2012 al 01/12/2012
• Treball en equip en activitats d'animació del temps lliure infantil i juvenil
• Burriana, 03/11/2012 al 24/11/2012
AGUSTINOS
•

•

•

Animació i dinamització d'activitats en contextos no lectius d'un centre
escolar
• Alacant, 13/10/2012 al 27/10/2012
• Federació de Cases de Joventut de la CV
L'animació sociocultural en el temps lliure d'ells centres educatius
• Manises, 18/06/2012 al 22/06/2012
• Manises, 10/12/2012 al 14/12/2012
• Betxí, 23/06/2012 al 30/06/2012
• INSIGNIA DE MADERA-Scouts Valencians
Animació de temps lliure en horari de menjador en centres escolars
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•
•
•
•

• Bétera, 11/09/2012 al 27/09/2012
• L'Alcora, 27/10/2010 al 15/12/2012
• Lluerna. Federació d'Escoltisme Valencià.MSC
Continguts i eines pedagògiques per a monitors juvenils
xiquets/etes 7-10
• València, 24/11/2012 al 09/12/2012
Continguts i eines pedagògiques per a monitors juvenils
xiquets/etes 10-13
• València, 24/11/2012al 09/12/2012
Continguts i eines pedagògiques per a monitors juvenils
xiquets/etes 13-16
• València, 24/11/2012al 09/12/2012
Continguts i eines pedagògiques per a monitors juvenils
xiquets/etes 16-19
• València 24/11/2012 al09/12/2012

aplicat a grups de

aplicat a grups de

aplicat a grups de

aplicat a grups de

MORVEDRE
•
•
•

5.1.3

Gènere i prevenció de violència des de l'animació juvenil en adolescents
• Sagunt, 16/01/2012 al 20/02/2012
Coordinació i direcció d'equips d'animació
• Sagunt, 03/02/2012 a l'11/02/2012
YMCA Oci i discapacitat en el TL: jocs i tècniques des d'una perspectiva
integradora
• València, 27/02/2012 al 21/03/2012
ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMADOR/A D'ANIMADORS

La finalitat d'estos cursos és facilitar al professorat els recursos didàctics i
metodològics adequats a les característiques i els fins de la formació en l'àmbit de
l'animació juvenil.
L'article 6 del Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat,
estableix que les escoles oficials d'animació juvenil amb cinc anys de
funcionament poden sol·licitar l'acreditació de l'IVAJ.GVA JOVE per a la realització
dels dits cursos, sempre que estiguen inclosos en la programació semestral i
complisquen els requisits que estableix l'article 17 i 19 de l'ordre esmentada.
En 2012 es van acreditar, per Resolució del director general de l'IVAJ, 7 cursos de
formador/a d'animadors, que van ser organitzats per les escoles que a continuació
es relacionen:
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CURSOS DE FORMADOR/A D'ANIMADORS
ESCOLA

MUNICIPI

ABAST

València

CREU ROJA EDETANIA

València

ETELL

Paiporta

FERNANDO SOTO CAMPOS

Vinalesa

INSIGNIA DE MADERA-Scouts Valencians

Elx
L’Alcora
Alboraia-Alborache

CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL I
D'ANIMADOR/A JUVENIL ORGANITZATS PER LES ESCOLES OFICIALS
D'ANIMACIÓ JUVENIL
Els cursos de monitor/a de temps lliure infantil capaciten per a desplegar activitats
educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets i jóvens i
juvenil, i els cursos d'animador/a juvenil capaciten per a assumir les funcions de
coordinació d'activitats de temps lliure i de direcció de centres de vacances, són
els cursos de formació bàsica en matèria d'animació juvenil. Estos cursos de
formació bàsica en animació juvenil els imparteixen de forma habitual les escoles
oficials d'animació juvenil. A continuació es detallen els realitzats al llarg de 2012.
CURSOS D'ANIMADOR/A JUVENIL
Escola

Municipi

Núm. cursos

Accent

Vila-real

1

AIXECA’T

València

1

ANIMA'T, Escola Municipal de Temps Lliure de Burjassot Burjassot

1

DON BOSCO

València

1

EAJEF

València
Ontinyent

2

EDETANIA

Godella

1

ETELL

Paiporta
València

2

FERNANDO SOTO CAMPOS

València

1

INSIGNIA DE MADERA-Scouts Valencians

Godella

1

JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ DE VALÈNCIA

València

1
TOTAL

12
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CURSOS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
ESCOLA
ABAST

ACCENT

AGUSTINS

MUNICIPIS

NÚM. CURSOS

Aielo de Malferit
Alacant
Alfafar, Albal, Benetússer i Sedaví
Algemesí
Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent i La Pobla
Llarga
Alginet
Almenara
Benissa
Callosa del Segura
Campello
Canet d´En Berenguer
Castalla
Catarroja
Genovés
Llíria
Mancomunidad Vega Baja
Peñíscola
Petrés
Puig
Rafelbunyol
Redován
Riba-roja de Túria
Rojales
Sant Antoni de Benagéber
Simat de Valldigna
Teulada
Tibi
València
Cheste
Almassora
Benicarló
Burriana
L'Alcora
Massamagrell
Moncofa
Pobla de Vallbona
Torrent
Turís
València
Vall d'Uixó
Alacant

1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Pag. 51/93

ESCOLA
ANIMA'T, Escola Municipal de
Temps Lliure de Burjassot
AIXECA’T
BONA GENT
CUYJU

MUNICIPIS
Burjassot

València
València
Almàssera
Paiporta
València
DON BOSCO
Godelleta
Sagunt
EDETANIA
Godella
València
EDETANIA-CREU ROJA
Alacant
JOVENTUT
Benidorm
Elda
La Vila Joiosa
Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida
Moixent
València
Vila-nova de Castelló
Villena- Biar
EAJEF
Bétera
Canals
Godella
Moncada
Ontinyent
Pilar de la Foradada
INSIGNIA DE MADERA
Torrevieja
ENSENYA DE FUSTA-SCOUTSGandia
VALENCIANS
Dénia
ETELL
Paiporta
València
FEDERACIÓ DE CASES DE
Polinya del Xúquer
JOVENTUT DE LA C.V.
Castelló de la Plana
Vilanova d'Alcolea
Benicàssim
Alaquas
Cadira-Picassent
Manises
FERNANDO SOTO CAMPOS
València
JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀValència
DE VALÈNCIA
Guadassuar
Torrent
MORVEDRE - AJUNTAMENT DE Sagunt
SAGUNT

NÚM. CURSOS

1
3
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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ESCOLA
QF ESCOLA D'ANIMACIÓ
SANT ROC D'ALCOI
YMCA – VALÈNCIA
Lluïsos. Congregació Lluïsos de
Vila-real

MUNICIPIS

NÚM. CURSOS

Alzira
Manuel
Alcoi
València
Foios
Vila-real

1
1
1
1
1
1
TOTAL

110

Alumnes
Hòmens

Total

RESUM ESTADÍSTIC CURSOS 2012
Cursos

Dones

17

344

121

465

Cursos de formació permanent acreditats per
l'IVAJ,GVA JOVE

58

839

156

995

Cursos de formador/a d'animadors acreditats per
l'IVAJ,GVA JOVE

7

61

58

119

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
organitzats per les escoles oficials d'animació juvenil

110

2256

811

3067

Cursos d'animador/a juvenil organitzats per les per les
escoles oficials d'animació juvenil

12

149

97

246

Total

204

3649

1243

4.892

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
acreditats per l'IVAJ,GVA JOVE
Cursos d'animador/a juvenil acreditats per l'IVAJ,GVA
JOVE

5.1.4

REVISTA “ANIMACIÓ”

Des del seu inici, cada número de la revista s'ha centrat en algun tema d'interés
per al món de l'animació juvenil i ha comptat amb la col·laboració d'investigadors i
professionals procedents d'entorns diversos, com ara l'associacionisme, la
docència o la universitat. La revista ha evolucionat juntuntament amb la realitat de
l'animació juvenil i de la mateixa Escola d'Animadors i els temes tractats en l'últim
número el 27 ha sigut “Animació, formació i experiències vitals”.
En este número de la revista Animació s'han arreplegat una sèrie d'experiències i
testimonis que beuen directament de les fonts etimològiques de la paraula
animació. Els equips docents de les diferents escoles oficials d'animació juvenil
que hi han col·laborat –Aixeca’t, DON BOSCO, Etell, Júniors, Anima't– van
presentar diferents experiències de vida vinculades a la formació i a l'animació, i
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també projectes singulars desenrotllats a les seues entitats: una escola d'estiu
centrada en la inclusió, la participació de les famílies en les activitats de temps
lliure, l'art i l'expressió com a ferramenta educativa, la informació i la comunicació
com a eix vital en les associacions i moviments educatius de temps lliure, el
caràcter dinàmic, lúdic i participatiu que tenen els cursos de monitor i animador...

5.1.5 AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES
DE SERVEIS A LA JOVENTUT TITULARS D'ESCOLES OFICIALS
D'ANIMACIÓ JUVENIL, RECONEGUDES I HOMOLOGADES PER LA
GENERALITAT VALENCIANA.
Per ordre 12/2012, de 7 de maig, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social,
es va convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes destinades al
finançament de les despeses corrents derivades de la programació anual de les
activitats educatives següents: cursos de formació permanent en matèria
d'animació juvenil, cursos o seminaris de formació d'animadors, cursos de
formació bàsica i altres activitats que tinguen com a finalitat la millora de la qualitat
de la formació d'estos agents. Estes accions formatives hauran de complir amb el
que disposa el Decret 60/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel
qual es regula la formació en matèria d'animació juvenil a la Comunitat
Valenciana, que s’ha iniciat en el període comprés entre els dies 1 d'octubre de
2011 i 30 de setembre de 2012, i s’ha dut a terme en l'àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 18.000 euros, es van
presentar 16 entitats, 13 de les quals en van resultar adjudicatàries.
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6

VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME

6.1 VOLUNTARIAT
6.1.1 CAMPS DE TREBALL
Els camps de treball, que tenen una llarga tradició i implantació al nostre país i en
tot el món, són una activitat en què un grup de jóvens de diverses procedències es
comprometen, de forma voluntària i desinteressada, amb el desplegament d'un
projecte de treball social i d'activitats complementàries, per un període de temps
determinat, i en què la realització del projecte es converteix en un mitjà per a
fomentar valors de convivència, tolerància, participació, solidaritat, aprenentatge
intercultural, etc.
La convocatòria de les places en camps de treball, a la Comunitat Valenciana per
a l'any 2012, es va fer per Resolució del director general de Joventut i de l'Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE), de 6 de febrer de
2012 (DOCV núm. 6.714, de 15 de febrer de 2012). Entre els objectius principals
que es perseguix amb estes convocatòries s’ha de destacar la sensibilització per
al treball voluntari dels jóvens, a través del desplegament del projecte tècnic del
camp, així com la de la societat receptora; encara que caldria esmentar altres
objectius també lligats a este programa, com ara el desplegament i el gaudi de
l'oci i del temps lliure, el foment de la participació entre els jóvens i el de la
comunicació interpersonal i intercultural.
L'any 2012 es van oferir als jóvens valencians:
a)
b)
c)

Places en camps de treball de la Comunitat Valenciana organitzats per
l'IVAJ.GVA JOVE, adreçats a jóvens voluntaris d’entre 18 i 26 anys.
Places en camps de treball organitzats per altres comunitats autònomes, en
què l'edat dels participants estava compresa entre els 15 i els 30 anys.
Places en camps de treball internacionals organitzats pel Servei Voluntari
Internacional (SVI), oferits a jóvens entre 18 i 30 anys.

6.1.2

CAMPS DE TREBALL
VALENCIANA

ORGANITATS

PER

LA

COMUNITAT

L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove ha organitzat camps de treball
voluntari en sis localitats de la Comunitat Valenciana, distribuïts en 8 torns i amb
un total de 185 places, que a continuació es detallen:
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CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Paratge natural de Torretes

17-31/7

Ibi

Rec/Medi ambient

18-26

25

Alacant, Trobada Interg.

9-25/7

Alacant

Social

18-26

20

Menuts i Grans

9-25/7

Alacant

Social

18-26

20

Banys de la Reina I

15-29/7

Calp

Arqueologia

18-26

25

Banys de la Reina II

1-15/8

Calp

Arqueologia

18-26

25

Art i discapacitat

16-30/7

València

Social

18-26

30

Vila romana de l'Albir

23/7-5/8

L'Alfàs del Pi

Arqueologia

18-26

20

9-22/7

Vilafamés

Medi ambient

18-26

20

El Quartijo

TOTAL

185

• Camps de treball a la Comunitat Valenciana. Detall dels participants per
sexe:
CAMP

PLACES
OCUPADES

INCORPORATS

DONES

%

HÒMENS

%

Paratge natural de Torretes

25

24

13

54,17%

11

45,83%

Alacant, Trobada Interg.

20

19

14

73,68%

5

26,32%

Menuts i Grans

20

20

15

75,00%

5

25,00%

Banys de la Reina I

25

26

23

88,46%

3

11,54%

Banys de la Reina II

25

24

18

75,00%

6

25,00%

Art i discapacitat

30

29

23

79;31%

6

20,69%

Vila romana de l'Albir

20

20

9

45,00%

11

55,00%

El Quartijo

20

19

12

63,16%

7

36,84%

TOTAL

185

181

127

70,17%

54

29,83%

Detall de la distribució de les places dels camps de treball organitzats per
l'IVAJ.GVA JOVE i ocupació:
Places oferides
inicialment

Participants
inscrits

Places
ocupades

% ocupació

Places per a jóvens valencians

24

19

19

79,16 %

Places per a jóvens d'altres comunitats

100

100

99

99,00 %

Per a jóvens estrangers

61

52

50

81,97%

TOTAL

185

170

168

92,43%
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• Camps de treball realitzats a la Comunitat Valenciana:
Detall dels participants per origen:
ORIGEN DELS PARTICIPANTS

PLACES OFERIDES

PLACES OCUPADES

% OCUPACIÓ

ANDALUSIA

14

16

114,29 %

ARAGÓ

8

6

75,00 %

ASTÚRIES

10

9

90,00 %

BALEARS

0

1

100,00 %

CANÀRIES

8

5

62,50 %

CANTÀBRIA

2

2

100,00 %

CASTELLA-LA MANXA

8

8

100,00 %

CASTILLA-LEON

6

8

133,33 %

CATALUNYA

4

3

75,00 %

CEUTA

0

0

0,00

EXTREMADURA

4

3

75,00 %

EUSKADI

10

11

110,00 %

GALÍCIA

6

6

100,00 %

LA RIOJA

6

5

83,33%

MADRID

6

6

100,00%

MELILLA

0

0

0,00

MÚRCIA

5

8

160,00 %

NAVARRA

3

2

50,00 %

DESTINACIONS
• Camps de treball realitzats en altres comunitats autònomes i a l'estranger
(SVI)
Places oferides als jóvens valencians i la seua ocupació:
Places oferides
inicialment

Places
ocupades

% ocupació

Places oferides en camps d'altres comunitats

105

107

101,90 %

Places oferides pel SVI

71

70

98,59 %

TOTAL

176

177

100,57 %

CAMPS DE TREBALL
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• Camps de treball realitzats en altres comunitats autònomes i a l'estranger
(SVI)
Detall dels participants valencians per destinació:
DESTINACIÓ

PLACES OFERIDES PLACES OCUPADES

OCUPACIÓ %

ANDALUSIA

17

17

100,00 %

ARAGÓ

10

10

100,00 %

ASTÚRIES

6

6

100,00 %

BALEARS

0

0

CANÀRIES

8

8

100,00 %

CANTÀBRIA

2

2

100,00 %

CASTELLA-LA MANXA

8

8

100,00 %

CASTELLA I LLEÓ

3

3

100,00 %

CATALUNYA

12

12

100,00 %

CEUTA

2

2

100,00 %

EXTREMADURA

4

4

100,00 %

EUSKADI

12

12

100,00 %

GALÍCIA

6

6

100,00 %

LA RIOJA

10

13

130,00 %

MADRID

4

4

100,00 %

MELILLA

1

0

MÚRCIA

0

0

NAVARRA

0

0

6.2 ASSOCIACIONISME
L'actuació de l'IVAJ.GVA JOVE en este àmbit se centra en
•

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL CENS D'ASSOCIACIONS
JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Durant l'any 2012 s'ha fet la inscripció en el Cens d'un total de 14 entitats: 8
associacions juvenils i 6 entitats prestadores de serveis a la joventut, que a
continuació es detallen:
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NOM

LOCALITAT

SECC.

APART.

NÚM.

INS.

ACONTRACORRENT-UJI DE JÓVENS

CASTELLÓ

1a

AJ1

744

20/03/2012

ASSOCIACIÓ JUVENIL COLOM JOVE

VALÈNCIA

1a

AJ1

745

11/05/2012

ASSOCIACIÓ EL PITXURRULL

BENLLOCH

2a

EP1

173

11/05/2012

KE+DA

TOGA

1a

AJ1

746

14/05/2012

ASSOCIACIÓ CULTURAL TAHALFAZAR

BENLLOCH

2a

EP1

174

14/05/2012

ASSOCIACIÓ JUVENIL QUENCALL

LLOMBAI

1a

AJ1

747

18/05/2012

ASSOCIACIÓ WAINGUNGA

CASTELLÓ

2

EP1

175

25/05/2012

ASSOCIACIÓ JUVENIL FESTERS
QUARTELL

QUARTELL

1a

AJ1

748

03/07/2012

ASSOCIACIÓ JUVENIL DE CULLA

CULLA

1a

AJ1

749

21/09/2012

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PORT DE SAGUNT
SIDERURGIA INTEGRAL

2a

EP1

176

21/09/2012

ASSOCIACIÓ VILANOVINA I AVANT

CASTELLÓ

2

EP1

177

06/11/2012

ASSOCIACIÓ JUVENIL ATENEO
ESTUDIANTIL

ALACANT

1

AJ1

750

26/11/2012

ASOC. JUV. VIENTO DEL PUEBLO DE LA VALÈNCIA
COMUNITAT VALENCIANA

1

AJ1

751

26/11/2012

APUNT ASSOCIACIÓ FORMATIVA

2

EP1

178

26/11/2012

VALÈNCIA

•

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE DE CONSELLS
TERRITORIALS DE JOVENTUT

•

ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ ALS CONSELLS DE JOVENTUT I A
LES ASSOCIACIONS JUVENILS EN TEMES DEL SEU INTERÉS, TANT EN
MATÈRIA LEGAL COM DE PROCEDIMENT

Als consells de joventut i a les associacions juvenils se'ls plantegen múltiples
qüestions en relació amb els tràmits que han de dur a terme davant dels diferents
registres, i amb la documentació que se'ls exigix per a poder concórrer a les
diferents convocatòries d'ajudes. Per això i d'acord amb el que disposa l'art. 35
apartat g) de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, se'ls facilita informació i assessorament en
tots estos aspectes.

Pag. 59/93

6.2.1

AJUDES PER AL FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME

1
AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS A LA JOVENTUT AMB ÀMBIT D'ACTUACIÓ A LA COMUNITAT
VALENCIANA, PER A ACCIONS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY
2012.
Per l’Ordre 14/2012, de 13 de juny, de la Conselleria Justícia i Benestar Social, es
va convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes que van destinades al
finançament parcial dels despeses corrents dels programes anuals de les activitats
de caràcter social i de voluntariat per a l'any 2012, que incloguen actuacions en
algun dels camps prioritaris següents: promoció de la solidaritat, la tolerància i el
respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació, foment i formació
del voluntariat juvenil, accions dirigides a col·lectius de jóvens amb risc d'exclusió
social (en particular, persones amb discapacitat, minories ètniques, població
reclusa, immigrants, malalts, drogodependents, etc.), i accions dirigides a enfortir
les relacions intergeneracionals.
A esta convocatòria, que disposava d’un pressupost de 250.000 euros, s'hi han
presentat 15 entitats, 12 de les quals n’han resultat adjudicatàries.
CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CJCV)
Amb la finalitat de contribuir financerament al seu funcionament i a la realització
del seu programa anual d'activitats per a l'any 2012, per resolució del director
general de l'IVAJ.GVA JOVE, d'11 de juny de 2012, es va aprovar el règim de
pagaments de la subvenció al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana,
per un import de 100.000 €, a càrrec de la línia de subvenció SE000014
(transferències corrents del capítol IV del Pressupost de despeses de l'IVAJ. GVA
JOVE de 2012) i 10.000 €, a càrrec de la línia de subvenció SE000083, per a
col·laborar en el finançament de despeses d'inversió del Consell de la Joventut de
la Comunitat Valenciana (capítol VII del Pressupost de despeses de l'IVAJ.GVA
JOVE de 2012).
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7

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE

7.1 TURIVAJ
L'Institut Valencià de la Joventut.,Generalitat Jove, a través de les oficines
TURIVAJ a València, Castelló i Alacant, ofereix als jóvens fins als 30 anys,
diferents serveis i propostes, encaminats a:
•
•
•
•
•

Potenciar la mobilitat juvenil.
Oferir alternatives d'oci saludables que combinen el coneixement d'àrees
d'interés cultural o natural amb la pràctica d'esports a l'aire lliure.
Fomentar la formació dels jóvens valencians per mitjà del coneixement
d'altres idiomes, cultures, tradicions i estils de vida diferents i ajudar a fer
realitat la integració i la convivència multicultural en la societat.
Potenciar el coneixement de la Comunitat Valenciana i de diferents
paratges de l'Estat Espanyol.
L'accés de jóvens a béns d'interés cultural i serveis turístics adaptats a les
seues necessitats específiques.

Des de les oficines TURIVAJ, la consecució dels fins proposats es realitza
mitjançant l'emissió de credencials, la producció i l’oferta de diferents activitats i
productes, com viatges culturals i de turisme actiu, viatges d'esquí, campaments
d'estiu per a jóvens i cursos d'idiomes a l'estranger i, finalment, amb la gestió de
diferents serveis turístics en condicions i preus especials, com assegurances de
viatge, bitllets d'autobús i de tren, i reserves en albergs juvenils internacionals.
Cal assenyalar que amb les oficines TURIVAJ col·laboren les oficines de
l'IVAJ.GVA JOVE, situades en uns quants municipis de la Comunitat: Alcoi, Elx,
Elda, Orihuela, Torrevieja, la Universitat Miguel Hernández a Elx, Alzira, Gandia,
Llíria, Requena, Port de Sagunt, Vila-real, Peñíscola i Xàtiva. Sis d'estes oficines
(Alcoi, Elx, Orihuela, Gandia, Xàtiva i Requena) tramiten directament els mateixos
serveis que les oficines Turivaj. La resta, presten estos serveis a través de les
oficines Turivaj de la província en què s'ubiquen.
El nombre total d'usuaris dels diferents serveis i programes durant l'any 2012, ha
sigut el següent:
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NOMBRE TOTAL DE PRODUCTES I SERVEIS PRESTATS
Servei

Alacant

Alcoi Castelló

Elx

Gandia Orihuela

Requena

València Xàtiva

Total

Credencials

1.169

144

948

149

132

83

32

3606

55

6.318

Carnet Jove

2.473

433

320

401

144

398

110

2079

360

6.718

Cursos d'Idiomes

90

-

51

40

-

-

-

434

-

615

Turisme actiu

64

12

35

7

-

7

2

256

4

387

381

14

111

26

6

4

19

914

30

1.505

Tren

-

-

-

-

-

-

-

62

-

62

Autobús

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

126

-

60

8

1

61

-

658

-

914

Campanya esquí

Assegurances
Reserves albergs
Total Usuaris

7.1.1

87

-

15

-

-

-

-

102

-

204

4.390

603

1542

631

283

553

163

8.111

449

16.725

CREDENCIALS

La possessió del carnet d'alberguista en les seues diferents modalitats (adult,
juvenil, familiar, grup i estranger) permet utilitzar els serveis de tots els albergs de
la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), uns 4.200 establiments
distribuïts entre 60 països de tot el món, que ofereixen un allotjament senzill i
econòmic de qualitat.
La IYHF és una entitat no governamental i sense afany de lucre, reconeguda per
la UNESCO i, com a associació benèfica, per la Charity Comissió (Comissió
d'Obres Benèfiques) de Londres, on té la seu, de la qual forma part la Xarxa
Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la
Generalitat Valenciana.
D'altra banda, el carnet d'estudiant ISIC, de professor ITIC i de Jove Internacional
GO-25, donen dret a obtindre descomptes en museus, activitats culturals i altres
serveis a tot el món.
Estes credencials van ser creades per associacions internacionals que vetlen per
la promoció del turisme juvenil internacional, com ara la ISTC (Confederació
Internacional de Viatges per a Estudiants), nascuda el 1949, o la FIYTO
(Federació Internacional d'Organitzacions de Turisme Internacional). Són
organitzacions sense ànim de lucre i compten amb el suport d'entitats com la
UNESCO, des de 1968, o l'Organització Mundial de Turisme.
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Servei

Alacant

Alcoi Castelló

Elx Gandia

Orihuela

Requena València Xàtiva

Total

Alb. adult

232

23

237

14

18

9

6

651

11

1.201

Alb. juvenil 14-25

190

32

192

50

15

13

12

571

10

1.085

Alb. juvenil 26-29

115

10

99

1

6

7

2

374

2

616

Alb. familiar

19

6

75

4

2

1

1

197

1

306

Alb. grup

13

2

29

3

0

1

0

162

2

212

Alb. estranger

6

0

75

0

0

0

0

10

0

91

Guia Espanya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ISIC

521

61

208

58

69

35

9

1415

18

2.394

ITIC

69

10

30

14

21

17

2

207

10

380

IYTC

4

0

3

5

1

0

0

19

1

33

1.169

144

948

149

132

83

32

3.606

55

6.318

TOTAL
CARNETS

TOTAL USUARIS PER SEXE
Hòm e ns ; 2.725;
43,13%

Done s ; 3.593; 57%

Continuant amb l'objectiu d'acostar i facilitar este servei a tots els jóvens de la
Comunitat Valenciana, s'ha ampliat el nombre de convenis de col·laboració entre
l'IVAJ.GVA JOVE i determinats ajuntaments i universitats per a l'emissió i la gestió
dels carnets d'alberguista i carnets internacionals.

7.1.2

CARNET JOVE

A les oficines TURIVAJ i a les oficines IVAJ.GVA JOVE s'emet el Carnet Jove per
a aquells jóvens que no volen vincular el carnet a un compte bancari o per als no
residents en territori espanyol.
Alcoi

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

Xàtiva

Alacant

Castelló

València

Total

433

401

144

398

110

360

2.473

320

2.079

6.718
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TOTAL USUARIS PER SEXE

Hòm e ns ; 2.897;
43,12%

Done s; 3.821; 57%

7.1.3

CURSOS D'IDIOMES

Este és un programa a disposició de jóvens interessats a aprendre i perfeccionar
els coneixements de llengües estrangeres als països d'origen.
Es poden estudiar els idiomes següents: anglés, francés, alemany, Italià,
portugués, xinés i rus. Els cursos s’imparteixen en unes 100 escoles, distribuïdes
per la Gran Bretanya, Irlanda, Malta, Canadà, els Estats Units, Sud-àfrica, Àustria,
Alemanya, Itàlia, França, Suïssa, Portugal, la Xina i Rússia. A més de
l'ensenyament, s'inclou l'allotjament, en famílies o residències, l'alimentació i la
possibilitat de fer activitats.
L'interés per este programa va en augment, davant de la importància actual del
coneixement d'altres idiomes, cosa que contribueix al desplegament integral dels
jóvens i en facilita la posterior inserció en el món laboral.
DISTRIBUCIÓ PER OFICINES

Cursos

Alacant

Castelló

Elx

València

Oficines

401

144

398

110

360

DISTRIBUCIÓ PER PAÍS I SEXE
CURSOS PER PAÍS

Hòmens

Dones

Total cursos

Anglés – Canadà

7

5

12

Anglés – Irlanda

55

81

136

Anglés – Malta

6

6

12

Anglés –Gran Bretanya

127

213

340
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CURSOS PER PAÍS

Hòmens

Dones

Total cursos

Anglés – Estats Units

8

9

17

Anglés – Austràlia

0

0

0

Anglés – Sud-àfrica

1

0

1

Anglés – Nova Zelanda

2

0

2

Alemany - Alemanya

17

21

38

Alemany - Àustria

5

9

14

Alemany - Suïssa

0

1

1

Itàlia

1

1

2

Francés - França

15

25

40

Francés - Suïssa

0

0

0

Xhina

0

0

0

Rússia

0

0

0

Portugal

0

0

0

TOTAL

244

371

615

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

Hòm ens ; 244;
39,67%

Dones ; 371; 60%

DISTRIBUCIÓ PER IDIOMA
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520

600

Ale m án

500

Francé s

400

Inglé s

300

Italiano

200
100

53

Portugué s

40

2

0

0

0

Chino

0

Rus o

TOTAL

2

7.1.4

CAMPANYES DE TURISME ACTIU I MULTIAVENTURA

En l'edició anual d'este programa s'han realitzat diferents viatges a destinacions
nacionals i internacionals per als jóvens de 18 a 30 anys. També s'han oferit
campaments d'estiu per a adolescents d'11 a 17 anys en diferents destinacions de
la nostra Comunitat o resta de l'Estat espanyol. Alguns viatges no van poder
realitzar-se per no arribar al mínim de participants requerit.
TURISME ACTIU

Hòmens

Dones

Total

Cap de setmana a la platja

0

0

0

Creuers per la Mediterrània

4

12

16

Creuer Balears

0

0

0

Estades a Benidorm

1

1

2

Estades a Balears

5

10

15

Campament Indiana Jones a Cazorla

43

54

97

Summer Camp anglés a Alborache

20

29

49

Summer Camp anglés a Moraira/Teulada

19

31

50

Summer Camp anglés a Benicàssim

14

26

40

Campament Pirates La Manga

11

19

30

Campament Pirineus

18

32

50

Viatge a Amsterdam

12

26

38

147

240

387

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
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Hòm e ns ; 147;
37,98%

Done s; 240; 62%

DISTRIBUCIÓ PER OFICINES

Alcoi

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

Xàtiva

12

7

0

7

2

4

Alacant Castelló València
64

35

256

Total
387

DISTRIBUCIÓ D'USUARIS PER PROGRAMES DE TURISME ACTIU

PROGRAMA

7.1.5

TOTALS

Estades

17

Campaments i activitats

316

Viatges i creuers

54

CAMPANYA D'ESQUÍ 2011-2012

S’hi van oferir caps de setmana i setmanes blanques a les estacions d'esquí de
Sierra Nevada, espot Esquí, Port Ainé, Grand Valira, Vall Nord, Port del Comte,
Sant Lary, Formigal i Astún, i eixides d'un dia a les estacions de Valdelinares i
Javalambre. També es van organitzar viatges en dates especials, com ara Nadal,
Reis, Falles i ponts, a estacions espanyoles i andorranes.
Esta és una de les campanyes que compten amb major acceptació entre els
jóvens, com s'observa en el quadre següent:

Pag. 67/93

NEU

Hòmens

Dones

125
0

75
0

200

Valdelinares i Javalambre 1-2
Caps de setmana sense autobús

7

4

11

Caps de setmana amb autobús

206

122

328

Escolars a la neu

24

15

39

214

127

341

0

0

0

218
561

586

Bus Blanc

Total vendes
0

Setmanes blanques grups i individuals
Setmanes blanques sense autobús
Setmanes especials

368
944

TOTAL

1.505

TOTAL USUARIS PER SEXE

Hòm e ns ; 944;
62,72%

Done s; 561; 37%

586

600

Bus Blanco

500

V alde linare s /Javalam bre 1 dia

400

341

328

300

Fine s de s e m ana s in bus
Fine s de s e m ana con bus

200

200
100

Es colare s
11

0

0

39

Se m anas Blancas
Se m anas s in bus

0

Se m anas Es pe ciale s

TOTAL

DISTRIBUCIÓ PER OFICINES
Alcoi

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

Xàtiva

Alacant

Castelló

València

Total

14

26

6

4

19

30

381

111

914

1.505
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7.1.6

BITLLETS D'AUTOBÚS

Es poden reservar bitllets amb destinacions nacionals i internacionals. Actualment,
el transport de viatgers per carretera en mitjà i llarg recorregut es troba en retrocés
davant altres mitjans de transport, com ara l'aeri o el ferroviari. Enguany només
s'han tramitat dos bitllets d'autobús a través de l'oficina de Castelló.

7.1.7

BITLLETS DE TREN

S'ofereix als jóvens informació i venda de bitllets de RENFE per a viatjar per tot
Espanya i a algunes capitals estrangeres. Els bitllets s’expedeixen únicament a
l'oficina TURIVAJ de València.
Bitllets de tren
Mitjà i llarg recorregut

Hòmens

Dones

Total vendes

21

41

62

TOTAL USUARIS PER SEXE

Hòm e ns ; 21;
33,87%

Done s ; 41; 66%

7.1.8 ASSEGURANCES DE VIATGE
És important per a viatjar disposar d’una assegurança que cobrisca possibles
incidències al lloc de destinació, per això TURIVAJ ofereix diferents pòlisses de
viatge. Les companyies que s'ofereixen són ARAG, a través de la corredoria
Innovac; ARAG, a través d'IATI, i Europ Assistance, a través de Muñiz i associats.
En general, i amb diferents cobertures i primes, depenent de les companyies, es
combinen l'assistència mèdica i la sanitària, amb altres conceptes, com la
repatriació, la indemnització per danys en l'equipatge, etc. Les pòlisses es poden
formalitzar per períodes, des d'una setmana fins a un any.
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TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES EMESES
Assegurances per companyia

Hòmens

Europ-Assistance
Arag - Innovac
Arag - IATI
TOTAL

Dones

Total vendes

73
168

115
265

188

114
355

179
559

293

433
914

TOTAL USUARIS PER SEXE

Hòm e ns ; 355;
38,84%
Done s ; 559; 61%

DISTRIBUCIÓ PER OFICINES
Alcoi

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

Xàtiva

Alacant

Castelló

València

Total

0

8

1

61

0

0

126

60

658

914

7.1.9

RESERVES EN ALBERGS JUVENILS IBN

L'IVAJ.GVA JOVE ofereix la possibilitat de reservar places als albergs juvenils de
tot el món, adherits a la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF). Esta
organització inclou les associacions nacionals d'albergs de 80 països i gestionen,
entre totes, uns 4.000 albergs juvenils en tot el món.

IBN

Alacant

Pernoctacions

87

IBN
Pernoctacions
%

Castelló

València

15

102

Total
204

Hòmens

Dones

Total

87

15

204

68,63%

31,37%
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7.2 OFERTA CONCERTADA
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través del programa de
l'Oferta Concertada vol facilitar l'exercici d'activitats de temps lliure, en oferir
instal·lacions juvenils i les seues infraestructures a col·lectius juvenils i centres
educatius.
La convocatòria es va fer mitjançant la Resolució de 18 de gener de 2012, del
director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove (IVAJ.GVA JOVE, publicada en el DOCV núm. 6705, de 2 de febrer).
En la convocatòria de 2012 es van oferir instal·lacions a la Comunitat Valenciana i
també a la Comunitat de Madrid.
En 2011 van ser 124 les entitats que van presentar sol·licitud per a participar en
l'Oferta Concertada, quantitat que en 2012 ha augmentat, amb 138 entitats, amb la
distribució següent:
Procedència

Nombre d'entitats

Alacant

27

Castelló

11

València

65

Altres comunitats autònomes

35

En 2011 va haver-hi una ocupació del 78,03%, mentre que en 2012 ha sigut del
63,79%. Este descens s'ha produït per les nombroses renúncies d'entitats a les
quals s’havia adjudicat inicialment places, un total de 23.
L'ocupació a les instal·lacions de la Comunitat Valenciana ha patit un lleuger
augment als albergs, amb un 67,71% en 2012 (enfront del 67,04% en 2011), i un
descens als campaments, amb un 63,80% en 2012 (enfront del 78,36% en 2011).
La instal·lació que es va oferir a la Comunitat de Madrid es va ocupar del tot en la
primera adjudicació, encara que hi va haver renúncies posteriorment, amb la qual
cosa l'ocupació ha sigut 0%.
PLACES
OFERIDES

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Campament juvenil Navalón

1.300

1.030

79,23%

Campament juvenil Jaume I

1.440

718

49,86%

TOTALS

2.740

1.748

63,80%

CAMPAMENTS COMUNITAT VALENCIANA
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PLACES
OFERIDES

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Alberg juvenil Torre d'Alborache

215

149

69,30%

Alberg juvenil Argentina

215

197

91,63%

Alberg juvenil la Marina

220

157

71,36%

Alberg juvenil Mar i Vent

245

103

42,04%

TOTALS

895

606

67,71%

PLACES
OFERIDES

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Madrid

55

0

0

TOTALS

55

0

0

ALBERGS COMUNITAT VALENCIANA

INSTAL·LACIONS EN ALTRES
COMUNITATS AUTÒNOMES

A continuació, es detalla l'ocupació per setmanes en les instal·lacions de la
Comunitat Valenciana.
CAMPAMENTS JUVENILS COMUNITAT VALENCIANA
CAMPAMENTS
1a
CJ-Navalón

PLACES OFERIDES
SETMANES
Total
mes/inst
2a
3a
4a

Juliol

200

200

Agost

200

200

Juliol

175

175

Agost

175

175

Juliol

80

Agost

85

CJ-Jaume I, tendes

CJ-Jaume I, cabanyes

250

1a

PLACES OCUPADES
SETMANES
Total
mes/inst
2a
3a
4a

250

900

0

130

0

0

400

200

200

125

125

600

96

151

0

0

350

74

40

80

80

80

320

48

42

85

0

0

170

85

0

TOTALS

250

250

70

32

% ocupa.

630

79,23%

400
349

48,74%

114
0

80

170

52,04%

85

2.740

1.748

63,80

ALBERGS A LA COMUNITAT VALENCIANA
PLACES OFERIDES
SETMANES
DESENES
1a
2a
3a
4a
1a
2a
3a
AJ-Alborache

AJ-Benicàssim

AJ-La Marina

AJ-Piles

Juliol
Agost
Juliol
Agost
Juliol
Agost
Juliol
Agost

0

TOTAL
mes/inst.

25

0

0

0

0

40

65

0

0

0

0

40

55

55

150

25

25

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

55

55

55

165

55

0

0

0

0

0

0

55

0

0

0

0

55

55

55

165

0

0

55

55

0

0

0

0

0

0

0

25

55

55

TOTAL

PLACES OCUPADES
SETMANES
DESENES
1a
2a
3a
4a
1a
2a
3a
0

TOTAL
mes/inst. % OCUP.

54 69,30

25

0

0

0

0

29

0

0

0

0

40

55

0

95

25

17

0

0

0

0

0

42 91,63

0

0

0

0

45

55

55

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

55

25

110

0

0

48

55

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

155
52 71,36
105
103 42,04
0
667
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67,71

INSTAL·LACIONS EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES
PLACES OFERIDES
ALTRES COMUNITATS AUTÒN.

AJ – BATANS

Juliol

SETMANES
1a

2a

-

55

TOTALS

Total mes/inst
55
55

PLACES OCUPADES
SETMANES
1a

2a

-

0

Total mes/inst

% ocupació

0

0,00 %

0

0,00 %

TOTAL

En el programa d'Oferta Concertada –els participants del qual pertanyen
majoritàriament a associacions juvenils, ajuntaments o centres educatius, la
majoria–, un 75,53 % són jóvens menors de 25 anys.
EDATS DELS PARTICIPANTS

M AJORS DE 25
ANYS
52%

M ENORS DE 25
ANYS
48%

Quant al sexe, encara que no hi ha una diferència molt significativa, les xiques
assisteixen en major grau a este tipus d'activitats: 43,03 % són xics i el 56,97%
són xiques.

PARTICIPANTS PER SEXE

Dones
56,97%

Hòm e ns
43,03%
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PARTICIPANTS EN LES INSTAL·LACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PER EDATS I PER SEXE
TOTAL

INSTAL·LACIÓ

MENORS 26

MAJORS 26

XICS

XIQUES

TOTAL

%

T0TAL

%

TOTAL

%

T0TAL

%

1.030

816

79,22%

214

20,78%

496

48,16%

534

51,84%

JAUME I, en tendes

463

322

69,55%

141

30,45%

190

41,04%

273

58,96%

JAUME I, en cabanyes

255

186

72,94%

69

27,06%

116

45,49%

139

54,51%

ALBORACHE

149

84

56,38%

65

43,62%

45

30,20%

104

69,80%

ARGENTINA

197

175

88,83%

22

11,17%

71

36,04%

126

63,96%

LA MARINA

157

110

70,06%

47

29,94%

59

37,58%

98

62,42%

PILES

103

85

82,52%

18

17,48%

36

34,95%

67

65,05%

2.354

1.778

75,53%

576

24,47%

1.013

43,03%

1.341

56,97%

NAVALÓN

TOTALS

En els dos últims anys hem observat que no es manté una tendència clara
d'ocupació per mesos.
En 2010 va ser major l'ocupació al juliol: 77,67%, al juliol i 73,81, a l'agost;, encara
que no es tracta de grans variacions. I en 2011 tenim major ocupació durant el
mes d'agost: 73,05 % al juliol, enfront d'un 81,46% a l'agost.
En 2012 torna a ser major l'ocupació al juliol, amb diferències no massa
significatives: 67,97% al juliol, enfront d'un 62,15% a l'agost.
OCUPACIÓ PER MESOS

JULIOL

OCUPACIÓ PER MESOS
Comunitat Valenciana
Campaments
Albergs
ALTRES COMUNITATS
TOTALS
%

AGOST

Oferides

Ocupades

Oferides

Ocupades

2.100

1.400

1.535

954

1.820

1.149

920

599

280

251

615

355

55

0

0

0

2.155

1.400

1.535

954

64,97

62,15
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7.3 CARNETJOVE
El Carnet Jove és un programa desplegat per l'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove que consisteix, principalment, a oferir als jóvens serveis i
avantatges a fi que puguen adquirir, per mitjà d'un descompte sobre el preu
habitual, un conjunt de béns i productes socioculturals de consum preferent entre
la joventut.
Este programa es porta a terme conjuntament amb la resta de comunitats
autònomes i amb més de 40 països de l'entorn europeu, que conformen
l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), l’entitat radicada a Bratislava
(Eslovàquia) que garanteix la reciprocitat de les prestacions als diferents països
adscrits.
El Carnet Jove és un document de caràcter personal i intransferible que acredita la
identitat del jove, li permet obtindre un gran nombre d'avantatges i descomptes, i
constitueix l'instrument pel qual es reconeix el programa.
Per a poder accedir-hi, cal tindre entre 14 i 30 anys i abonar la taxa anual, fixada
en 2012 en 8,16 €. Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis
fiscals següents en el pagament de la taxa del Carnet Jove:



Exempció total del pagament de la taxa, les famílies nombroses que tinguen
reconeguda la categoria especial.
Bonificació del 50% en el pagament de la taxa, les famílies nombroses que
tinguen reconeguda la categoria general.

Esta targeta l’emeten, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les entitats que es
relacionen:
➢CAM
➢Caixa Ontinyent
➢Bankia
➢Banc de València
➢Caixes rurals
i l’usuari ha de tindre obert, en este cas, un compte bancari.
Així mateix poden obtindre el carnet a les oficines del Turivaj (Alacant, Castelló i
València), als albergs juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE i també a les oficines
comarcals de l'IVAJ.GVA JOVE (Peñíscola, Vila-real, Llíria, Requena, Alzira,
Xàtiva, Gandia, Port de Sagunt, Alcoi, Elx, Torrevieja i Orihuela).

Pag. 75/93

En este sentit, les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE, distribuïdes per tota la Comunitat
Valenciana, estan duent a terme, als seus àmbits d'influència, campanyes de
promoció i captació d'entitats perquè s'adherisquen a la Xarxa del Carnet Jove.
L'any 2012 s'ha iniciat un procés de renovació de les entitats ja adherides que han
complit els dos anys de vigència. A estos efectes, s'ha creat un model normalitzat
de renovació específic la tramitació del qual també és possible de forma
telemàtica. Des del programa del Carnet Jove es contacta personalment amb cada
una d'estes entitats.
L'any s'ha tancat amb un total d'1.631 entitats adherides a la Xarxa del Carnet
Jove. Des de l'IVAJ.GVA JOVE s'han renovat, per als usuaris del Carnet Jove,
acords amb entitats organitzadores de grans esdeveniments celebrats a la
Comunitat Valenciana. Entre els qual s’ha de destacar la celebració del Gran
Premi d'Europa de Fórmula 1, el Torneig de tennis València Open 500 o el Gran
Premi de MotoGP al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. S’han de
destacar també els acords aconseguits amb entitats com el Levante UD, València
CF i la Fundació VCF, el Club Esportiu Alcoià, el Kentucky Fried Chicken, la
Clínica Baviera, Viajar y Estudiar, l’Institut Valencià d'Art Modern, Castelló Cultural
(Teatre Principal de Castelló, Auditori i Palau de Congressos de Castelló i Palau
de Congressos de Peñíscola), General Òptica, SL (20 establiments adherits),
l’associació Club de Alojamiento de Interior de la Comunitat Valenciana -TEMPS-,
Telepizza, l’autoescola Trafik, Renault Ginestar (5 concessionaris), l’associació de
Talleres Reparadores de Automóbiles y otros, de Castelló -ASTRAUTO- (25
entitats associades), etc.
De la mateixa manera s'han mantingut els descomptes en el transport interurbà, i
en el dit programa han participat les empreses de transport següents: Buñol,
Herca, La Serranica, Travicoi, La Concepción i Starbus. Amb les quals es
cobreixen rutes en 77 municipis de la província de València, 19 de la província de
Castelló i 11 de la província d'Alacant.
Quant a institucions públiques, cal destacar que 86 ajuntaments de la Comunitat
Valenciana (37 de la província de València, 30 de la província d'Alacant i 19 de la
província de Castelló) col·laboren en el desplegament d'este programa, a fi de
facilitar la presència dels jóvens en activitats culturals, esportives i lúdiques
organitzades per les mateixes corporacions.
Quant als jóvens usuaris del Carnet Jove, el nombre total de beneficiaris l'any
2012 ha sigut:
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Distribució

Hòmens

Dones

Totals

Clàssics

8.061

10.664

18.725

Bancaris

116.230

125.970

242.200

Total usuaris

124.291

136.634

260.925

TOTAL USUARIS PER SEXE

Hòm e ns
48%

Done s
52%

Açò representa un grau de penetració en el sector de la població juvenil d'un
26,86%; ja que, segons les dades consultades en l'IVE, l'any 2012 a la Comunitat
Valenciana 971.290 jóvens es troben en el tram d'edat entre 14 i 30 anys.
La distribució per províncies ha sigut la següent:
Alacant
Castelló
València
Fora Comunitat Valenciana

69.352
22.644
158.445
10.484

26,58 %
8,68 %
60,72 %
4,02 %

D'altra banda, a través del web de l’IVAJ.GVA JOVE i de les xarxes socials, amb
l'objectiu de promocionar el Carnet Jove, s'han fet 33 sortejos de diversos
productes (entrades a concerts i teatres, festivals de música, esdeveniments
esportius, productes oferits per empreses col·laboradores, etc.) al llarg de tot l'any
amb una gran acceptació per part dels usuaris. Cal destacar alguns sortejos, com
ara el de 50 abonaments per al Festival Arenal Sound 2012, a Burriana (Castelló);
30 abonaments per al Benidorm Low Cost Festival, i 5 abonaments per al FIB
2012, de Benicàssim; 3 passes interrail de RENFE, 14 viatges a Amsterdam, 40
entrades per al Trofeu Taronja del VCF, 20 abonaments per al Gran Premi
d'Europa de Fórmula 1, 132 entrades per al Torneig València Open 500, i també el
sorteig de 20 entrades per al Gran Premi Generali Comunitat Valenciana de
MotoGP celebrat al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste,
entre altres. També s'han fet promocions puntuals des de les oficines de
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l'IVAJ.GVA JOVE per als primers jóvens que adquiriren el seu Carnet Jove,
regalant-los pendrives de 4Gb o entrades per a esdeveniments esportius.
Com a instrument de difusió d'informació per als jóvens s'han utilitzat, a més del
web de l’IVAJ.GVA JOVE, la llista de distribució i les xarxes socials (Facebook i
Twitter). A través de la llista de distribució, els titulars del Carnet Jove, prèvia
subscripció, reben setmanalment, en el seu correu electrònic, notícies sobre
sortejos, descomptes, novetats, etc. L'any 2012 s'ha tancat amb més de 2.717
jóvens subscrits a esta llista de distribució del Carnet Jove.
En la pàgina d'inici de l'IVAJ.GVA JOVE es destaca, a través d'un bàner, l'oferta
especial de Carnet Jove més rellevant en el moment.
Del 26 de desembre de 2012 al 4 de gener de 2013 s'ha celebrat en Fira València
la XXXI Edició Expojove 2012. Mes de 20.000 persones han visitat l'estand
instal·lat per l'IVAJ.GVA JOVE i el Carnet Jove, i han participat en les diferents
activitats i tallers que donaven a conéixer els serveis, les activitats, els albergs i les
instal·lacions juvenils que l'IVAJ.GVA JOVE disposa arreu de la nostra Comunitat.
L'estand de l'IVAJ.GVA JOVE girava al voltant d'un dels seus programes de més
repercussió, el Carnet Jove, i es distribuïa en els quatre punts cardinals com una
brúixola.
A la zona est, es concentrava la informació sobre l'IVAJ.GVA JOVE, Carnet Jove,
els campaments juvenils i els camps de voluntariat juvenil, entre altres: els jóvens
majors de 14 anys hi podien obtindre el seu Carnet Jove, i els menors de 14 anys
podien aconseguir un Carnet Jove especial d'Expojove amb el qual podien
participar en les activitats lúdiques i esportives.
L'activitat més demandada ha sigut la situada a la zona sud, dins de la campanya
hivern 2012-2013 de l'IVAJ.GVA JOVE, amb propostes a les principals estacions
d'esquí, on els xicotets escalaven en un rocòdrom.
També hi ha tingut una gran acollida el taller d'arqueologia situat a la zona oest de
l'estand, on els protagonistes eren els albergs juvenils d'interior, com ara el de
Torre d'Alborache de València, amb una animació lúdic educativa d'arqueologia.
Els visitants han gaudit cercant tresors i vivint l'experiència dels camps de
voluntariat juvenil en un terreny real, una arenera de grans dimensions per a
valorar la importància de la conservació i l'estudi de peces de distintes èpoques i
formes. En esta zona, també han utilitzat diverses ferramentes, com la garbella per
a tamisar, piques, cordes, flexòmetres, brotxes, paletes, plomada, etc. A cada
visitant se li ha lliurat un quadern de l'arqueòleg i un llapis, per prendre notes de
les restes arqueològiques que hi trobaven.
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Finalment, a la zona nord, els xiquets i les seues famílies podien conéixer els
albergs de platja i de costa: Argentina, a Benicàssim; la Marina, a MorairaTeulada, i Mar i Vent, a la platja de Piles, i pujar a una taula de surf mecànica, on
els visitants podien disfrutar dels plaers d'este esport.
També, enguany, s'ha continuat utilitzant l'activitat cultural de l'IVAJ.GVA JOVE,
“La Senda del Poeta”, per a difondre el Carnet Jove pels centres d'ensenyament
mitjà, associacions juvenils i altres associacions i col·lectius culturals. S'ha fet una
campanya de difusió i informació d'esta activitat organitzada per l'IVAJ.GVA JOVE
pels centres escolars, en què, a més, s'informava en general dels programes de
l'IVAJ.GVA JOVE i, en particular, del Carnet Jove.
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8

PROGRAMES EUROPEUS

8.1 PROGRAMA LA JOVENTUT EN ACCIÓ
La Decisió 1719/2006 CE, del Parlament i del Consell de la Unió Europea, de 15
de novembre de 2006, va establir el programa La Joventut en Acció, a fi de
desenvolupar la cooperació en l'àmbit de la joventut a la Unió Europea, per al
període comprés entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.
L'IVAJ.GVA JOVE, en col·laboració amb l'INJUVE, és l'organisme responsable de
coordinar i gestionar el programa a la Comunitat Valenciana, i té les funcions
següents:




Difondre les diferents possibilitats que ofereix el programa i informar i
assessorar els possibles interessats.
Informar les sol·licituds i avaluar els projectes presentats.
Fer el seguiment dels intercanvis i dels projectes de voluntariat.

El programa Joventut en Acció es porta a terme mitjançant les accions següents.
ACCIÓ 1 LA JOVENTUT AMB EUROPA
El seu objectiu principal és fomentar entre els jóvens la ciutadania activa, en
general, i la ciutadania europea en particular, per mitjà d'intercanvis de jóvens,
iniciatives juvenils i projectes de democràcia participativa.
Acció 1.1 Intercanvis juvenils
Es tracta d'intercanvis de grups de jóvens, a partir d'un projecte, fet per ells
mateixos, l'objectiu bàsic del qual és contribuir a la seua pròpia formació i
incrementar la seua participació activa en la societat, tot desenvolupant valors que
tinguen com a base la democràcia, la solidaritat i el respecte als altres.
En 2012 es van presentar 8 sol·licituds per a esta acció, de les quals en van ser
subvencionades 4, per un import total de 72.782 €.
Província

Sol·licituds

Projectes aprovats

Alacant

3
3

1
2

Castelló

2

1

València
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Els llocs de realització dels intercanvis foren Novelda, Elx (2) i El Campello, i els
països participants Itàlia, Islàndia, el Regne Unit, la República Txeca i Finlàndia.
Acció 1.2 Iniciatives juvenils
Són projectes innovadors i creatius, concebuts i gestionats pels jóvens, que
contribueixen a estimular l’esperit d'iniciativa, la capacitat emprenedora i la
creativitat. Han de ser promogudes i realitzades per grups de quatre jóvens, com a
mínim.
Al llarg de l'any es van presentar 29 projectes, dels quals 14 en van ser
subvencionats, per un import total de 80.400 €.
Província

Sol·licituds

València

Projectes aprovats

Alacant

17
11

9
5

Castelló

1

0

Acció 1.3 Iniciatives juvenils
Esta subacció busca la participació dels jóvens en la vida democràtica. Els
projectes donen suport a l'aprenentatge dels processos democràtics, l'anàlisi
crítica de qüestions socials i polítiques, i l'expressió d'opinions.
En 2012 es va aprovar el projecte presentat per l'Ajuntament de Xàtiva, que va
rebre una subvenció de 26.711€.
ACCIÓ 2. EL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU
L'objectiu del Servei Voluntari Europeu és desenvolupar la solidaritat i promoure la
ciutadania activa i l'enteniment mutu entre els jóvens de la Unió Europea. Poden
participar jóvens d'edats compreses entre els 18 i 30 anys, residents en algun dels
països del Programa, que exerciran una activitat de voluntariat, en benefici de la
comunitat, en un país diferent del de residència.
Els projectes de voluntariat s'orienten generalment a activitats relacionades amb la
formació, el suport a la tercera edat, la informació juvenil, la reinserció social, el
medi ambient i altres de caràcter solidari.
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En 2012 es van presentar un total de 10 sol·licituds, de les quals se’n van aprovar
9 per un import total de 182.898€.
Província
València

Sol·licituds

Projectes aprovats

Alacant

6
3

6
2

Castelló

1

1

Durant 2012, en els projectes de SVE realitzats a la Comunitat Valenciana, han
participat 66 jóvens, procedents d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, la
Federació Russa, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Líban, Lituània, Malta, el
Marroc, els Països Baixos, Polònia, el Regne Unit, la República Txeca, la
República Eslovaca, Romania, Sèrbia i Suècia.
Les sol·licituds aprovades en 2012 han correspost a les entitats següents:









Ajuntament de Silla (València)
Associació ÀGORA CULTURAL (València)
Ajuntament d'Alacant. Regidoria Joventut. Centre 14
Ajuntament d'Elx
Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI)
Fundació Elx Acull de la Comunitat Valenciana
Fundació PATIM de la Comunitat Valenciana
Associació Jovesolides (Paterna)

ACCIÓ 3.1 COOPERACIÓ AMB PAÏSOS VEÏNS ASSOCIATS DE LA UNIÓ
EUROPEA
Esta acció serveix per a donar suport a intercanvis de grups de jóvens i a projectes
de formació i connexió en xarxa amb països del sud-est d'Europa, d'Europa
oriental i el Caucas, i països socis mediterranis.
En 2012 es van presentar 11 sol·licituds, de les quals se’n van aprovar 8, per un
import total de 178.556€.
Província
València

Sol·licituds

Projectes aprovats

Alacant

9
2

6
2

Castelló

0

0

Els projectes aprovats van correspondre a les entitats següents:
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Associació juvenil Ésser Humà
Libertas Internacional
Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana
Comunitat Budista Soto Zen
Associació Opendoors
Associació cultural i esportiva La Foia
Associació cultural Amics de la Biblioteca de la Fonteta

ACCIÓ 4.3 FORMACIÓ I PROJECTES EN XARXA DE TREBALLADORS
JUVENILS I ORGANITZACIONS JUVENILS
Esta acció es dirigeix a la formació dels que treballen en el sector de la joventut i
en organitzacions juvenils. Les activitats que poden finançar-se són: observació
d'activitats professionals, visites de viabilitat, i visites d'estudi, reunions
d'avaluació, activitats d'associació i en xarxa, seminaris i cursos.
En 2012 es van presentar 15 sol·licituds per a la realització d'este tipus d'activitats,
de les quals se’n van aprovar 7.
Província
València

Sol·licituds

Projectes aprovats

Alacant

10
5

5
2

Castelló

0

0

L'import de les subvencions va ser de 109.346€. I les entitats beneficiàries van ser
les següents:







Jóvenes Cirqueros Zona Nord
Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana
Associació Opendoors (2)
Federació d'Entitats pel Codesenvolupament i la Cooperació
Internacional FEDECO
USIT
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

ACCIÓ 5.1 TROBADES DE JÓVENS I RESPONSABLES DE POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
Es dóna suport a la cooperació, els seminaris i el diàleg estructurat entre jóvens,
persones que treballen en l'àmbit de la joventut i en organitzacions juvenils, i
responsables de polítiques de joventut.
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En 2012 es van presentar a la Comunitat Valenciana cinc sol·licituds, totes elles de
la província de València, de les quals se’n van aprovar 3. L'import total de les
subvencions va ser de 63.077€ i les entitats beneficiàries van ser:




Fundació Viento del Pueblo
Consorci Xarxa Joves.Net
Ajuntament de Quart de Poblet

Com a resum, cal indicar que, si bé durant l'any 2012 el nombre de projectes
presentats per entitats de la Comunitat Valenciana ha sigut menor que en 2011,
tant el nombre de projectes subvencionats com l'import total de les subvencions
rebudes ha augmentat considerablement.
2011

2012

Projectes aprovats

86
34

79
46

Total Subvencions

438.515 €

713.770 €

Projectes presentats

El desglossament per accions de les subvencions rebudes és el següent:
Acció

Subvenció

1.1 Intercanvis juvenils

72.782 €

1.2 Iniciatives juvenils

80.400 €

1.3 Projectes de democràcia participativa

26.711 €

2 Servei Voluntari Europeu

182.898 €

3.1 Cooperació amb països veïns associats de la UE

178.556 €

4.3 Formació i projectes en xarxa de treballadors i organitzacions juvenils

109.346 €

5.1 Trobades de jóvens i responsables de polítiques de joventut

63.077 €

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ, L’ORGANITZACIÓ I EL
DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ
LA COMISSIÓ TÈCNICA
La Comissió Tècnica és un òrgan de gestió del programa Joventut format per tres
representants de l'INJUVE, un representant per cada comunitat o ciutat autònoma,
i un representant del Consell de la Joventut d'Espanya. Les seues funcions són les
següents:
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Determinar criteris per a la gestió, la coordinació i la difusió del Programa,
seguint les orientacions generals de la Comissió Europea i les línies
d'actuació establides pel Consell Rector de l'Agència Nacional Espanyola.



Elaborar el pla anual de treball de l'Agència Nacional Espanyola.

La Comissió Tècnica es va reunir tres vegades en 2012, amb la participació de
tècnics de l'IVAJ.GVA JOVE, tant en les sessions plenàries com en els grups de
treballs.
TROBADES I ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Activitats relacionades amb el desplegament del programa, amb l'objecte
d'obtindre’n la màxima qualitat en la gestió i aplicació. Poden estar organitzades
per l'Agència Nacional Espanyola o pels organismes de joventut de les comunitats
autònomes.
CURSOS DE FORMACIÓ A L'ARRIBADA
Són activitats previstes en l'Acció 2 (Servei Voluntari Europeu), organitzades per
l'Agència Nacional Espanyola i en les quals participen els voluntaris i les
voluntàries que s'incorporen a projectes de SVE en organitzacions d'acollida
espanyoles.
En estos cursos, que tenen una durada de quatre o cinc dies, els facilita, a les
voluntàries i voluntaris, informació pràctica sobre el país que els acull i sobre el
funcionament del SVE, i també formació lingüística i sobre temes d'interés per al
desplegament del voluntariat.
En 2012 es van realitzar a la Comunitat Valenciana dos cursos de formació a
l'arribada, el primer es va celebrar del 23 al 28 d'abril, a l'Alberg Juvenil Torre
d'Alborache, i el segon a l'Alberg Juvenil Argentina de Benicàssim (Castelló), del
15 al 22 de setembre.
Van participar-hi un total de 57 jóvens, procedents d'Andalusia, Astúries,
Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia i la Comunitat
Valenciana.
•

Curs de corresponsals juvenils participant a Europa

Este curs es va realitzar a l'Alberg juvenil Torre d'Alborache (València), del 17 al
19 de febrer de 2012.
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L'objectiu del curs era formar els jóvens que despleguen la seua activitat com a
corresponsals (informadors) en centres d'educació secundària i en associacions
juvenils, com a difusors i multiplicadors del programa Joventut en Acció, dotant-los
dels coneixements, les ferramentes i les habilitats de comunicació necessàries per
a això.
Van participar-hi un total de 55 jóvens procedents de la regió de Múrcia (27) i de la
Comunitat Valenciana (28).
•

Curs de gestió d'activitats de SVE

Amb la finalitat de millorar la qualitat de la gestió dels projectes de SVE, es va
organitzar per tercer any consecutiu el curs titulat “Ja estem acreditats i ara què?:
Curs de gestió d'Activitats de SVE”, que en esta ocasió es va celebrar a la
residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló (Castelló), del 15 al 17 de juny
de 2012.
Van participar en este curs un total de 23 persones, responsables de la gestió de
projectes de SVE en entitats de voluntariat d'Andalusia, Aragó, Balears, Canàries,
Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Ceuta, la Comunitat Valenciana,
Extremadura, Galícia, Madrid i Múrcia.
•

Jornades de presentació del programa Joventut en Acció

Amb la finalitat de donar a conéixer el programa Joventut en Acció com a recurs
per a fomentar la participació dels jóvens, promoure la presentació de projectes de
noves entitats i buscar-hi una major participació en aquelles zones on la
participació és menor, l'IVAJ.GVA JOVE va organitzar unes jornades de
presentació del Programa a les ciutats d'Alacant, València i Castelló, dirigides a
responsables polítics de joventut en l'àmbit municipal i a tècnics municipals de
joventut.
Les jornades van ser presentades pel director general de l'IVAJ.GVA JOVE, i van
tindre lloc als llocs i en les dates següents:
- Unitat Territorial de l'IVAJ.GVA Jove a Castelló, el dia 5 d'octubre
- Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a València, el dia 19 d'octubre
- Torre de la Generalitat a Alacant, el dia 26 d'octubre
Van assistir a les jornades un total de 119 persones (59,66 dones i 40,34%
hòmens), procedents d'un total de 69 municipis: 24 d'Alacant, 16 de Castelló i 29
de València.
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8.2 CONCURS EUROSCOLA
El concurs “EuroEuroscola” el convoca l'Oficina del Parlament Europeu i la
Representació de la Comissió Europea a Espanya, en col·laboració amb l'OAPEE
(Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus), els organismes de
joventut de les comunitats autònomes i el Consell de la Joventut d'Espanya.
És un concurs anual dirigit a grups formats per jóvens escolars d'entre 15 i 18
anys que estiguen cursant ESO, Batxillerat o cicles de FP de Grau Mitjà en centres
educatius espanyols. Cada equip participant el componen deu jugadors i un
professor tutor. Consisteix a fer distintes proves –tant individuals com en grup–
sobre temes relacionats amb la Unió Europea, a fi de fomentar-hi el coneixement
de la realitat europea i de les institucions de la UE.
Els temes centrals de la XVIII edició, han sigut ‘25 anys d'Erasmus' i ‘Solidaritat
entre les generacions', amb motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la
Solidaritat Intergeneracional 2012.
El guanyador del concurs EuroEuroscola 2012 va ser l'equip “Campanar”, de l'IES
Campanar de València, que va obtindre la major puntuació d’entre els 1.064
equips participants.
L'IVAJ.GVA JOVE va fer la corresponent difusió del concurs entre els centres
educatius i va organitzar un acte de lliurament de diplomes a l'equip guanyador i
als millor classificats de la Comunitat Valenciana, que va tindre lloc a la seu de les
Corts Valencianes.
L'equip guanyador visitarà, durant el curs 2012-13, la seu del Parlament Europeu a
Estrasburg, amb l'objecte de conéixer les institucions europees i debatre, amb
jóvens de diferents països, sobre problemes que els afecten.

8.3 ACTIVITATS DE LA XARXA ERY ( EUROPEAN REGIONS FOR
YOUTH)
CONCURS EUROPEU DE FOTOGRAFIA DE LA XARXA ERY
El jove Borja Sánchez Marín, estudiant de segon de Batxillerat de l'IES Joan
Baptista Porcar de Castelló, es va erigir en guanyador del concurs europeu de
fotografia “L'aigua en totes les seues formes”, amb la seua foto titulada “La llum de
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la vida”. El treball va ser coordinat per la professora de dibuix de l’esmentat centre
educatiu, Conxa Esteban.
El concurs, convocat per la Région Aquitaine, estava obert a la participació dels
jóvens de les regions integrants de la Xarxa ERY. Per part de la Comunitat
Valenciana, l'IVAJ.GVA JOVE va difondre esta iniciativa entre els alumnes d'entre
14 i 18 anys, que cursaven algun dels 4 cursos de l'ESO o dels dos cursos de
Batxillerat, i també entre els estudiants de Formació Professional de grau mitjà i
superior.
PARTICIPACIÓ DE JÓVENS MÚSICS VALENCIANS EN L'ORQUESTRA
EUROPEA DE LA XARXA ERY.
En 2012, i com ve sent habitual, la regió Aquitaine (França) va programar la
celebració d'un gran concert, el 9 de maig de 2012, a Bordeaux, per a celebrar el
Dia d'Europa, i va convidar a participar jóvens músics de les regions integrants de
la xarxa ERY, i també d'altres regions europees.
La Comunitat Valenciana va estar representada per sis jóvens músics de la Banda
Federal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana,
seleccionats pel seu alt nivell tècnic i mestria interpretativa. Els músics participants
van ser: Antonio Martínez Vilanova (saxo alt), Salvador Tarrasó Hernández
(trombe), Carlos Ramírez Gómez (trompeta), Joana Serra Quesada (clarinet),
Rubén Sánchez Feltrer (clarinet) i Samuel Herrero Martínez (saxo alt).
TECHNICAL MEETING “YOUTH MOBILITY IN EUROPE”, BOLOGNA (ITÀLIA),
20-24 DE NOVEMBRE DE 2012.
Durant els dies 20 a 24 de novembre de 2012, es va celebrar a Bologna (Itàlia)
una reunió dels tècnics de la Xarxa ERY sota el lema Youth Mobility in Europe.
Les regions integrants de l'ERY que van participar en la reunió van ser:
Wielkopolska i la Baixa Silèsia (Polònia), Emilia-Romagna (Itàlia), Aquitània
(França), Västra Götaland (Suècia), Gozo (Malta) i la Comunitat Valenciana
(Espanya). A més de les regions indicades, va participar en esta conferència, en
qualitat d'observadora, una delegació de la regió francesa de Bretagne, que
sol·licitarà la seua inclusió en la Xarxa ERY.
La Comunitat Valenciana va estar representada per les funcionàries de l'Institut
Valencià de la Joventut.GVA JOVE, Ángeles Conca Adam i María José Rodrigo
García.
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També hi van participar algunes organitzacions no governamentals italianes, entre
altres: YouNet, Uniser Foro Giovani Sala Bolognese, Enaip, Ifoa, CISV Bolonya,
CISV Forlì-Cesena.
Els treballs es van centrar a debatre l'estructura, el funcionament i les futures
accions a emprendre per l'ERY i es poden resumir en:
1. PROJECTES PRESENTATS PER LES REGIONS
•

Aquitània va presentar el seu projecte anual d'Orquestra Europea, que
oferirà un concert a l'abril de 2013, per a commemorar el Dia d'Europa, i va
convidar les altres regions a participar amb l'enviament de jóvens músics.
Un altre projecte d'esta regió va consistir en una oferta de mobilitat europea
per a la formació, dirigida a persones desocupades i professionalment
capacitades, amb l'objecte de desplegar vincles entre els jóvens participants
i de permetre'ls descobrir una altra cultura europea, i de fer les seues
pràctiques professionals i millorar les seues habilitats lingüístiques.
El projecte es portarà a terme a Polònia, Itàlia, Malta, Suècia i Alemanya, de
març a juny de 2013 .

•

Emilia-Romagna, en col·laboració amb l’ONG italiana YouNet, va presentar
diversos projectes de futur dins del programa Joventut en Acció, destinats a
promoure la consciència ambiental i els vincles interculturals entre els jóvens
europeus a fi de promoure’n la inclusió social.
YouNet va proposar reforçar la col·laboració entre les ONG de les regions de
la Xarxa ERY, i per a això dedicà una sessió a les col·laboracions de les
regions amb les ONG locals en la Reunió General Anual.

•

La Baixa Silèsia va presentar cursos i tallers organitzats per l’ONG Semper
Avanti, entre altres, un taller de “Educació en Drets Humans” an les escoles,
per a fomentar la tolerància i els valors democràtics, a fi de combatre
l'augment dels moviments d'extrema dreta entre els jóvens.

•

La Comunitat Valenciana presentà dos projectes:
1. Ery Youth Talks Project
El projecte ofereix la possibilitat als jóvens residents en alguna de les regions
integrants de la Xarxa ERY, d'aprendre i/o practicar qualsevol dels idiomes
que s’hi parlen (alemany, espanyol, polonés, anglés, italià, suec i francés) i
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mantindre correspondència electrònica amb un altre jove (pen pal) o jóvens
d'una altra regió a través d'una plataforma en línia, que gestionarà l'IVAJ.GVA
JOVE.
També podran participar en fòrums sobre temes del seu interés i utilitzar xats,
videotelefonades i altres recursos d'Internet per a millorar les seues
competències lingüístiques.
2. Curs de formació “Give and take! Participation of Young people with fewer
opportunities”
L'objectiu general del curs és fomentar la realització d'intercanvis en què
participen jóvens amb menys oportunitats, en el marc del programa Joventut
en Acció, com a ferramenta per a afavorir la participació, la ciutadania activa i
l'empleabilitat d'estos jóvens, contribuint així a la cohesió social. A més, es
pretén que servisca per a estretir els llaços de col·laboració entre les regions
que formen part de la xarxa ERY.
•

Wielkopolska va presentar cinc projectes, entre ells l'elaboració d'un llibre
de cuina centrat en les especialitats gastronòmiques de les distintes regions
que integren la xarxa ERY. També va proposar una trobada europea de
jóvens en 2013, en què debatre sobre les competències que necessiten els
jóvens per a la seua integració en l'Europa del futur d'Europa.

•

Västra Götaland va lliurar un qüestionari perquè fóra emplenat per les
regions membres, a fi d'avaluar i reflexionar sobre els últims anys de
cooperació en la Xarxa ERY.

2. ADMISSIÓ NOUS MEMBRES
La regió francesa de Bretagne, que assistia en qualitat d'observadora a la trobada,
va manifestar la seua intenció de sol·licitar, durant la celebració de la pròxima
Assemblea General, que se celebrarà a l'abril de 2013 en Bordeaux, la seua
admissió com a soci en la Xarxa.
Emilia-Romagna va informar que la regió italiana de Friuli Venezia-Giulia li havia
manifestat el seu desig de formar part de la Xarxa, i també va expressar la
conveniència d'incloure en un futur pròxim països balcànics.
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3. RENOVACIÓ MEMORÀNDUM XARXA ERY
Es va acordar que en l'AGM de la Xarxa ERY d'abril de 2013, que se celebrarà en
Bordeaux, cada una de les regions presentarà les seues al·legacions i propostes a
l'esborrany del nou memoràndum, que haurà de subscriure's el juliol pròxim, ja que
l'actual n’acaba la vigència el 13 de juliol de 2013.
4. PRÒXIM MEETING ANUAL DE LA XARXA ERY
La regió d'Aquitanie (França) es va oferir a organitzar el meeting anual de la
XARXA ERY, a celebrar del 21 al 27 d'abril de 2013 a Bordeaux.
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9

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓ CULTURAL

9.1 LA SENDA DEL POETA
Com en anys anteriors, l'IVAJ.GVA JOVE ha organitzat l'activitat denominada
SENDA DEL POETA, en commemoració del poeta Miguel Hernández, que va
nàixer a Orihuela i va morir a Alacant el 1942.
La Senda, que es va celebrar els dies 23 al 25 de març, amb pernoctacions, va
recórrer uns 70 kilòmetres, des de la casa natal del poeta, a Orihuela, fins al
cementeri d'Alacant, davant de la seua tomba, amb una longitud
d'aproximadament 70 km, en un acte protagonitzat pels xiquets i xiquetes del
centre ocupacional d'Oriol i voluntaris de Protecció Civil.
La senda, que transcorre pels municipis lligats a la vida de Miguel Hernández, es
fa en tres etapes. La primera etapa, Orihuela-Redován-Callosa de Segura-CoxGranja de Rocamora-Albatera, té un total de 20 quilòmetres; la segona etapa va
transcórrer entre les localitats d'Albatera-Sant Isidre-Crevillent-Elx, amb un total de
28 quilòmetres, i la tercera i última etapa, el diumenge 25 de març, des de la
Universitat Miguel Hernández, amb parada a Rebolledo, fins al cementeri
d'Alacant, davant de la tomba del poeta.
L'edició d'enguany ha tingut un gran èxit de participació, amb 2.000 persones.
La Senda, des del seu començament fins al final, ha estat plena d'activitats
culturals: música, recitals poètics, representacions teatrals, focs artificials i traques,
recitacions i lectures de poemes espontànies al llarg del camí, discursos i
parlaments de les autoritats locals, etc.
És tracta d’una activitat que combina senderisme, poesia i convivència, que és
àmpliament coneguda no sols a la nostra Comunitat sinó també a la resta de
l’Estat, i en què, any rere any, hi participen grups d'estrangers amb beques
Erasmus. És, així mateix, una cita fixa per a grups de senderistes i estudiants
d'instituts i altres centres, que acudeixen amb els seus professors.

9.2 CONVOCATÒRIA PREMIS FOTOGRAFIA “NO ÉS IGUAL”
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència envers la
Dona, el 25 de novembre, l'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.
GENERALITAT JOVE va organitzar el seu primer concurs de fotografia contra la
violència de gènere “NO ÉS IGUAL”. La finalitat perseguida amb este concurs era
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premiar aquelles fotografies que reflectiren millor la realitat del dia a dia de les
víctimes de violència de gènere, buscant, alhora sensibilitzar i conscienciar la
societat en general davant d'este problema.
S’hi van presentar 40 sol·licituds, amb un total de 98 fotografies aportades.
El jurat, reunit el 22 de novembre de 2012, va fer la valoració dels treballs
presentats d'acord amb els criteris establits en les bases (adequació a la temàtica
del concurs i qualitat artística), i va acordar per unanimitat atorgar els premis
següents als participants que es relacionen:
•

Primer premi. Un curs d'idiomes de fins a tres setmanes de durada de
l'oferta de “Cursos d'idiomes a l'estranger” de l'IVAJ.GVA JOVE en un dels
països següents: Alemanya, Àustria, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia,
Malta, Portugal, Rússia, i Suïssa: Alba Mª. Escrivá Guinyarella.

•

Segon Premi. Un curs d'idiomes de fins a dues setmanes de durada de
l'oferta de “Cursos d'idiomes a l'estranger” de l'IVAJ.GVA JOVE en un dels
països següents: Alemanya, Àustria, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia,
Malta, Portugal, Rússia, i Suïssa: María Barberá García.

•

Tercer Premi. Un curs d'idiomes de fins a dues setmanes de durada de
l'oferta de “Cursos d'idiomes a l'estranger” de l'IVAJ.GVA JOVE en un dels
països següents: Alemanya, Àustria, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia,
Malta, Portugal, Rússia, i Suïssa: Yusim Ignacio.
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