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1.1. DESCRIPCIÓ DEL PLA JOVE VALENCIÀ
El Pla Jove Valencià (PJV) va ser posat en marxa pel Consell Rector de l'IVAJ en la reunió que
va fer el 19 de juliol de 2000, amb el propòsit d'analitzar la situació dels jóvens valencians i
buscar solucions als problemes que presenta esta situació a través del disseny i l'execució de
diverses actuacions.
Els seus objectius prioritaris es centren en:
1. Propiciar les condicions necessàries perquè els jóvens assolisquen més ràpidament i
fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals.
2. Fomentar la integració i participació social dels jóvens a través de les seues pròpies
organitzacions i col·lectius, prevenint les situacions de marginació i desigualtat. I també,
sensibilitzar i educar la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència
democràtica.
3. Millorar la salut i la qualitat de vida dels jóvens.
4. Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimar els ja existents.
5. Garantir una estreta coordinació interdepartamental i orgànica en la Generalitat Valenciana,
i també impulsar la col·laboració amb la resta de les administracions públiques i
organitzacions socials que puguen aportar continguts significatius en matèria de joventut.
Per a la realització i desplegament del Pla Jove es van constituir dos grups de treball:
-

La Comissió de Joventut, composta per representants de tots els organismes i entitats
implicats en l'elaboració del PJV. Esta Comissió, al seu torn, es va subdividir en 10
subcomissions d'àrea.

-

L'Oficina del Pla Jove, integrada per personal tècnic de l'IVAJ.

Els organismes i entitats que formen part de la Comissió de Joventut són els següents:
A) GENERALITAT VALENCIANA
Presidència de la Generalitat Valenciana
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Agència Valenciana de Turisme
Direcció General de Relacions Externes
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
Direcció General de Treball i Seguretat Laboral
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SERVEF
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Conselleria de Cultura i Educació
Direcció General de l'Esport
Direcció General de Centres Docents
Direcció General d'Ensenyaments Universitaris
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística
Conselleria de Sanitat
Direcció General per a la Prestació Assistencial
Direcció General per a la Salut Pública
Conselleria d'Innovació i Competitivitat
Direcció General de Comerç i Consum
Direcció General de Telecomunicacions i Modernització
IMPIVA
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental
Direcció General de Recursos Forestals
Conselleria de Benestar Social
Direcció General de la Família, Menor i Adopcions
Direcció General de Serveis Socials
Direcció General de Drogodependències
Direcció General d'Integració de Discapacitats
Direcció General de la Dona
IVAJ
B) ENTITATS
ACUSE (Asociación de Consumidores y Usuarios de España)
AFOCEJ - Araña (Asociación de Fomento y Creación de Empleo Juvenil)
AJOVE (Associació de Jóvens Empresaris de Castelló)
AMEC (Asociación Mediterránea de Consumidores y Usuarios de la CV)
Amnistia Internacional
ANDE CV
Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
AVACU (Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris)
AVALCAB (Associació Valenciana de lluita contra l'Anorèxia i la Bulímia)
Bloc Jove Nacionalista Valencià
CALSICOVA (Coordinadora d'associacions de lluita contra la SIDA de la CV)
CAM
CODIFIVA (Coordinadora de Disminuïts Físics de València)
Col·lectiu Lambda de Gais i Lesbianes
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Col·legi Oficial d'Arquitectes
Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària
Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Coordinadora Valenciana d'ONG
Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes d'Ensenyament Mitjà
FAGA (Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la CV)
FECOVA (Federación de As. Pro Persones con Discapacidad Psíquica de la CV)
Federació d'Escoltisme Valencià
Federació Valenciana de Discapacitats
FESORD (Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana)
Fons Valencià de la Solidaritat
Fundació ADSIS - Associació de Serveis d'Iniciativa Social
BANCAIXA
Fundació Intermón
Fundació Servei Valencià d'Ocupació
JEV (Jóvenes Empresarios Valencianos)
JOVEMPA (As. de Jóvenes Empresarios de Alicante)
Jóvenes del Tercer Mundo
Joves d'Esquerra Unida del País Valencià
Maranatha
Nuevas Generaciones del PP
ONCE de la Comunitat Valenciana
Plataforma Valenciana d'Entitats de Voluntariat Social
Proyecto Hombre
SOS Racisme
UICU (Unió Independent de Consumidors i Usuaris)
UNICEF
Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana
USO
C) ALTRES ORGANISMES
Centre Europeu d'Empreses Innovadores d'Alcoi
Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló
Direcció Provincial de Trànsit de Castelló
Direcció Provincial de Trànsit de València
Direcció Provincial de Trànsit d'Alacant
Diputació d'Alacant
Diputació de Castelló
Fundació CEDAT
FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies)
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Universitat de València. Estudi General
Universitat Politècnica de València
Universitat d'Alacant
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández
ACTUACIONS ANY 2001
Al llarg de 2001 es van realitzar les actuacions següents:
-

Durant el mes de gener es va celebrar el tercer cicle de reunions en el transcurs de les
quals es va dur a terme una descripció exhaustiva de les propostes de futur en matèria de
joventut formulades tant per la Generalitat Valenciana com per les entitats i col·lectius
juvenils, propostes que van acabar configurant en gran manera el contingut del Pla Jove
Valencià.

-

El quart cicle de reunions va tindre lloc al mes de febrer, en què es va dur a terme una
síntesi final de les propostes realitzades en les anteriors sessions de treball i en què els
responsables polítics amb competències en la matèria van retre compte dels objectius i de
les accions que els distints departaments de la Generalitat Valenciana desplegaran en els
pròxims anys en matèria de joventut.

-

Prenent com a base totes les aportacions presentades, es va procedir a l'elaboració de
l'esborrany del text definitiu del Pla Jove Valencià, en col·laboració del Consell de la
Joventut de la Comunitat Valenciana com a interlocutor vàlid de l'associacionisme juvenil
davant de l'Administració Pública. Les 10 subcomissions, per aconseguir una major
efectivitat, es van transformar en les 6 àrees següents: participació i associacionisme;
emancipació, ocupació i habitatge; qualitat de vida; educació; informació juvenil, i Europa i
cooperació.

PROPOSTES PRESENTADES
COMISSIÓ

PROPOSTES

COMISSIÓ 1

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ 2

ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT

TOTAL
114
51

COMISSIÓ 3

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

79

COMISSIÓ 4

INFORMACIÓ JUVENIL

40

COMISSIÓ 5

TURISME, OCI I TEMPS LLIURE

36

COMISSIÓ 6

CONSUM I SALUT

80

COMISSIÓ 7

HABITATGE

COMISSIÓ 8

INTEGRACIÓ SOCIAL I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

COMISSIÓ 9

MEDI AMBIENT

COMISSIÓ 10

EUROPA I COOPERACIÓ
TOTAL

37
102
29
33
601
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DADES SOBRE LES PROPOSTES PRESENTADES PER LES COMISSIONS
TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL PRESENTADES

601

114

51

79

40

36

80

37

102

29

33

TOTAL APROVADES

557

88

49

76

37

34

78

37

101

25

32

El text definitiu del Pla Jove Valencià va ser aprovat pel Consell Rector de l'IVAJ el 31 d'octubre
de 2001 i es pot consultar íntegrament en la pàgina web de l'IVAJ.
El Pla Jove Valencià 2002-2005 va ser aprovat pel Ple del Consell en la reunió que va tindre lloc
el 18 de desembre de 2001.
Per al 2002, el seu primer any d'execució, el Pla disposa d'un pressupost integrat de 312.594
milers d'€ (52.011 milions de PTA).
Pressupost del Pla Jove per àrees, 2002
Àrees
A1. Participació i associacionisme
A2. Emancipació: ocupació i habitatge
A3. Qualitat de vida
A4. Educació
A5. Informació juvenil
A6. Europa i cooperació
Total

Milers d'€
1.651
268.094
26.903
11.797
1.685
2.464
312.594

Milions de PTA
275
44.607
4.476
1.962
280
410
52.011

Pressupost del Pla Jove per conselleries i altres organismes, 2002
Àrees

Milers d'€

Milions de PTA

Benestar social

15.570

2.591

Cultura i educació

19.671

3.273

188.345

31.338

10.312

1.716

2.103

350

Economia, hisenda i ocupació
Innovació i competitivitat
Medi ambient
Obres públiques, urbanisme i transports

53.790

8.950

Sanitat

15.473

2.574,5

7.313

1.217

312.579

52.008.5

15

2,5

312.594

52.011

Presidència
Total conselleries
Fed. Valenciana de Municipis i Províncies
Total
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2. PROGRAMES PER A LA JOVENTUT
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2.1. OCUPACIÓ
2.1.1. PROGRAMA DE CREACIÓ D'EMPRESES JÓVENS
El Programa de Creació d'Empreses Jóvens (PCEJ) és un servei que l'IVAJ presta
gratuïtament i que té com a principal objectiu formar, assessorar i acompanyar els jóvens
emprenedors menors de 30 anys en el procés de posada en marxa d'una nova empresa o
negoci, i mitjançant el qual els ajuda a elaborar un projecte d'empresa viable, a buscar-ne la
forma jurídica més adequada de constitució, a localitzar distintes fonts de finançament, etc.

EMPRESES CREADES
CENTRE

ANY 2001

VALÈNCIA

249

ALACANT

66

CASTELLÓ

23

CANALS

31

XÀTIVA

5
TOTAL

374

VOLUM D'INVERSIÓ
ANY 2001.................................................. 648.176.000,– PTA

FORMA JURÍDICA

C.B. ALTRES
8,39% 5,90%
S.L.
19,88%
AUTÒNOM
65,83%
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Els serveis que fonamentalment presta el PCEJ es poden esquematitzar de la manera següent:
ASSESSORAMENT individualitzat mitjançant cita prèvia.
Assessoria del projecte empresarial, a través d'assessors de màrqueting
Assessoria sobre la viabilitat econòmica, a través d'economistes
Assessoria de la forma jurídica (autònom, CB, SL), a través d'advocats
Assessoria d'impostos, a través d'economistes
Assessoria dels aspectes laborals en l'empresa, a través de graduats socials
Assessoria dels passos i tràmits a seguir, a través d'advocats

TOTAL JÓVENS ASSESSORATS PER CENTRES
CENTRE

ANY 2001

VALÈNCIA

3.346

ALACANT

905

CASTELLÓ

364

CANALS

205

XÀTIVA

114
TOTAL

4.934

CONSULTES PER ÀREES
4.000

3.655

3.000

DIVULGACIÓ
JURÍDICA

2.000
569

521

1.000
0

452

ECONÒMICA
LABORAL

NOMBRE DE CONSULTES
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CURSOS DE FORMACIÓ, en gestió empresarial (gratuïts i prèvia inscripció).
Els continguts bàsics dels cursos s'estructuren en les sessions següents:
Formes jurídiques i Tributació I
Passos i tràmits, i Contractes de treball
Prevenció de riscos laborals
Tributació II i Pla d'empresa
Tècniques de venda i Règim d'autònoms
Pla financer, euro i pràctica de tributació
SEGUIMENT durant el primer any d'activitat.

ACTIVITATS DUTES A TERME ANY 2001
Relació de cursos realitzats
Gener
- Xarrada a l'Institut Botànic Cabanilles de la Vall d'Uixó, el 12 de gener.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 15 al 19 de gener.
Febrer
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 12 al 15 de febrer.
- Participació en una Taula redona sobre ocupació, a Alfara del Patriarca, el 19 de febrer.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Castelló, del 19 al 23 de febrer.
- Xarrada divulgativa a l'Institut d'Onil del 26 al 29 de febrer.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Torrevieja, del 26 al 29 de febrer.
Març
- Curs de Creació d'empreses, a València, del 5 al 8 de març.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Orihuela; del 12 al 15 de març.
- Xarrada divulgativa del PCEJ, a Bétera, el 22 de març.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Requena, del 26 al 29 de març.
- Xarrada sobre Creació d'empreses jóvens, a Gandia, el 30 de març.
Abril
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 2 al 5 d'abril.
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-

Estand informatiu del PCEJ, a la Fira d'Ocupació i Formació, celebrada a la Fira de Mostres
de València del 5 al 8 d'abril.
Curs de Creació d'empreses jóvens, a Benidorm, del 24 al 26 d'abril.
Estand informatiu del PCEJ, a la Fira de Formació i Orientació Laboral (FORUM) de
Castelló, del 24 al 26 d'abril.
Conferència sobre el PCEJ i la Creació d'empreses com a eixida laboral, a la FORUM de
Castelló, el dia 25 d'abril.

Maig
- Curs de Creació d'empreses jóvens a la Universitat Miguel Hernández, campus de Sant
Joan d'Alacant, del 14 al 17 de maig.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 21 al 24 de maig.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, al Port de Sagunt, del 28 al 31 de maig.
Juny
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Xàtiva, del 4 al 7 de juny.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, de l'11 al 14 de juny.
- Visita al PCEJ d'un grup de 15 jóvens emprenedores italianes que participen en el projecte
Eurodonna, enquadrat dins del programa europeu Now, el 18 de juny.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Altea, del 18 al 21 de juny.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Elda, del 25 al 28 de juny.
Juliol
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 2 al 5 de juliol.
- Visita al PCEJ d'un grup de 15 jóvens de Buñol que participen en el curs de Formació de
Monitor sociocultural, impartit per FOREM PV (Fundació Formació i Ocupació PV)
Setembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 10 al 13 de setembre.
- Curs de Creació d'empreses, a Castelló, del 17 al 21 de setembre.
Octubre
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Bétera, de l'1 al 4 d'octubre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Xàtiva, del 15 al 18 d'octubre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 22 al 25 d'octubre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, del 22 al 25
d'octubre.
- Xarrada sobre l'Autoocupació i els aspectes jurídics en la creació d'una empresa, dins de les
II Jornades sobre Art i Tecnologia organitzades per l' ANPEC (As. Nacional de Peritos
Cerámicos), realitzada a l'Escola Superior de Ceràmica de Manises, el 25 d'octubre.
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Novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Orihuela, del 5 al 8 de novembre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 12 al 16 de novembre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Alacant, del 12 al 16 de novembre.
- Xarrada sobre el PCEJ, a l'Escola Sant Josep de València, el 19 de novembre.
- Xarrada sobre Creació d'empreses, formes jurídiques, passos i tràmits, i tècniques de
venda, a les Jornades de Jóvens Emprenedors i Comerciants de Gata de Gorgos, del 19 al
20 de novembre.
- Curs de creació d'empreses jóvens, a Orihuela, del 19 al 23 de novembre.
- Curs de creació d'empreses jóvens, a Castelló, del 26 al 30 de novembre.
- Xarrada sobre el Programa de Creació d'Empreses, Subvencions i l'euro, a Alacant el 29 de
novembre.
Desembre
- Xarrada sobre el Programa de Creació d'Empreses, Subvencions i l'euro, a Castelló i a
Alacant el 5 de desembre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a València, del 10 al 13 de desembre.
- Xarrada sobre el Programa de Creació d'Empreses, Formes Jurídiques, i Passos i Tràmits,
a l'Escola d'Infermeria de La Fe, el 17 de desembre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens, a Canals, del 17 al 21 de desembre.
- Curs de Creació d'empreses, en Jovempleo (Sagunt), del 17 al 21 de desembre.
- Xarrada sobre el Programa de Creació d'Empreses, Subvencions i l'euro, a Castelló i a
Alacant el 20 de desembre.
- Xarrada sobre el Programa de Creació d'Empreses, Subvencions i l'euro a Castelló i a
Alacant el 27 de desembre.

TOTAL DE CURSOS

29

NOMBRE DE SESSIONS

251

TOTAL D'ASSISTENTS

751

2.1.2. TROBADA DE JÓVENS EMPRENEDORS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2001
El 13 de desembre de 2001 es va celebrar al Centre de Turisme per a la Qualificació
Professional (CDT), la Trobada de Jóvens Emprenedors de la Comunitat Valenciana. Esta
Jornada pretén reunir els promotors d'empreses jóvens que han participat al llarg de l'any en el
Programa de Creació d'Empreses de l'IVAJ, per tal que tots junts reflexionen i intercanvien
experiències sobre la problemàtica que planteja la creació i el desplegament d'una nova
empresa.
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Després de la inauguració de la Trobada es van presentar les dades estadístiques del
Programa i després es va realitzar una sessió formativa consistent en una conferència que va
estar a càrrec del director general de la revista Emprendedores, el senyor Alejandro Vesga Aran
que va versar sobre "Els temes clau de la gestió empresarial i de la posada en marxa d'una
empresa“.
Tot seguit es van lliurar els guardons a les sis empreses distingides, creades en el marc del
Programa de Creació d'Empreses Jóvens de l'any 2001, i el guardó a la "Millor Empresa Jove“
el va obtindre l'empresa TIDART, SL.

2.1.3. AJUDES PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES
Per Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar concurs
públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa i equipament d'empreses creades
per jóvens, l'objectiu de la qual és fomentar les iniciatives empresarials d'autoocupació en este
col·lectiu.
Les ajudes es financen a través de dues línies pressupostàries, una destinada a subvencionar
les despeses d'equipament de l'empresa, i l'altra, els necessaris per a la seua posada en marxa.
L'any 2001 l'import global màxim d'ambdues línies va ascendir a 98.000.000,– PTA, cosa que,
respecte de l'anterior convocatòria, suposa un increment de quasi el 9%.
Les dades de la convocatòria són els següents:

SOL·LICITUDS PRESENTADES

464

SOL·LICITUDS CONCEDIDES

358

DADES DE LES AJUDES CONCEDIDES
Per províncies
Província

Nombre d'empreses

València

199

Castelló

59

Alacant

100
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Per la forma jurídica de l'empresa
Forma jurídica

Autònom/a
Comunitat de béns
Societat civil
Societat limitada
Societat limitada laboral
Societat limitada unipersonal
Cooperativa valenciana
Societat anònima

Nombre d'empreses

203
42
4
78
17
8
4
2

2.1.4. JOVEMPLEO
Jovempleo és un Centre d'Assessorament i Promoció Laboral posat en marxa per l'IVAJ en
col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt, a través dels oportuns convenis, i que va començar
el seu camí el dia 7 de maig de 2001, per tal d'aconseguir la integració laboral dels jóvens de 16
a 30 anys a la comarca del Camp de Morvedre i especialment dels
Jóvens amb carència vocacional i indefinició d'un objectiu professional.
Jóvens desocupats sense formació o experiència que vulguen iniciar una recerca activa
d'ocupació.
Treballadors que desitgen reorientar la seua carrera professional.
Jóvens que desitgen portar a terme una iniciativa empresarial.
Desocupats o treballadors que necessiten conéixer determinats aspectes relacionats
amb la legislació laboral i de Seguretat Social.
Jovempleo es fixa com a objectius prioritaris:
Oferir serveis d'orientació, d'assessorament i d'informació en la recerca activa d'ocupació
a jóvens d'entre 16 i 30 anys de la comarca del Camp de Morvedre.
Implicar activament els mateixos jóvens en la definició del seu objectiu professional, en
l'elaboració d'un itinerari formatiu i/o ocupacional, i en l'articulació de la recerca activa
d'ocupació.
Dinamitzar i estructurar una xarxa de coordinació amb els agents socials de la comarca
del Camp de Morvedre.

PÀG. 21

MEMÒRIA DE L'IVAJ 2001

Jovempleo s'estructura en tres serveis:
Informació laboral. Es tracta de proporcionar als jóvens informació sobre la recerca
d'ocupació, la formació ocupacional reglada, complementària i contínua, borses d'ocupació,
oposicions, beques, ajudes a l'estudi, directoris d'empreses i diverses ofertes d'ocupació. Així
mateix, s'hi han realitzat xarrades, sota l'epígraf "Treball a l'estiu“ als instituts de Secundària,
adreçades als alumnes de cicles formatius i de batxiller.
Orientació laboral. Pretén la definició de l'objectiu professional, les ferramentes per a la
recerca d'ocupació, les fonts d'informació, els entrenaments en habilitats socials, la preparació
d'entrevistes i el seguiment. D'altra banda es realitzen accions grupals per a definir interessos
formatius i professionals, adreçades a jóvens entre 16 i 17 anys en procés d'abandonament dels
d'estudis i/o absentisme escolar.
Promoció econòmica. Inclou la difusió de Jovempleo en les empreses del Camp de Morvedre.

RELACIÓ D'ACTIVITATS REALITZADES
Maig
-

Xarrada, al Centre d'Informació Juvenil d'Estivella, el 7 de maig.

-

Visita organitzada dels estudiants del Graduat Educació Secundària del Centre Públic de
Formació de Persones Adultes del Port de Sagunt, el dia 9 de maig.

-

Sessió grupal motivadora de definició de l'objectiu professional adreçada a jóvens que
vulguen deixar l'ESO (programa en Marxa), el dia 10 de maig.

-

Participació en la IV Fira de l'Art i les Cultures i la VII Mostra d'Associacionisme,
organitzades per l'Ajuntament de Sagunt els dies 25 i 26 de maig.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Eduardo Merelló, el dia 28 de maig.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Jorge Juan, el dia 30 de maig.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària Clot
del Moro, el dia 31 de maig.

-

Curs de Creació d'empreses jóvens en Jovempleo, del 28 de maig a l'1 de juny.

Juny
-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Camp de Morvedre, el dia 1 de juny.
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-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
María Moliner, el dia 1 de juny.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a l'estiu, realitzada al Centre Cívic, el dia 6 de juny.

Juliol
-

Sessió grupal motivadora de definició d'objectiu professional, adreçada a jóvens que
vulguen deixar l'ESO (programa en Marxa), el dia 11 de juliol.

Novembre
-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a Nadal, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Jorge Juan els dies 8, 9 i 14 de novembre.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a Nadal, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Eduardo Merelló el dia 15 de novembre.

-

Xarrada sobre Recerca d'ocupació a Nadal, realitzada a l'Institut d'Educació Secundària
Camp de Morvedre els dies 21 i 27 de novembre.

Desembre
-

Xarrada sobre Eixides professionals, adreçada als programes de Garantia Social (PGS),
realitzada a l'Institut d'Educació Secundària María Moliner, el dia 10 de desembre.

-

Xarrada sobre Eixides professionals, adreçada als programes de Garantia Social (PGS),
realitzada a l'Institut d'Educació Secundària Eduardo Merelló, el dia 10 de desembre.

-

Curs de Creació d'empreses jóvens en Jovempleo,del 17 al 21 de desembre.

INFORMACIÓ LABORAL
Els usuaris que han passat per Jovempleo (2.115) han rebut informació, assessorament i
orientació laboral i s'hi pot fer una diferenciació per serveis:

INFORMACIÓ LABORAL

1.430

ORIENTACIÓ LABORAL

337

INICIATIVA EMPRESARIAL
XARRADES FORA DEL CENTRE

68
280
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ORIENTACIÓ LABORAL
Han sigut 337 els usuaris que han rebut els serveis d'orientació laboral i s'hi pot diferenciar,
d'acord amb els aspectes treballats en les diferents entrevistes, entre:
OBJECTIU PROFESSIONAL

130

ITINERARI FORMATIU

167

ITINERARI OCUPACIONAL

300

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Establiment de xarxes d'intercanvi d'informació i coordinació en la derivació d'usuaris per part
tant de l'administració local com dels agents socials de la comarca, com ara la Regidoria de
Serveis Socials, la Regidoria de la Dona, la Regidoria de Joventut, l'Agència de
Desenvolupament Local i Promoció Econòmica de la comarca, i associacions d'empresaris de
la comarca del Camp de Morvedre, sindicats, la Creu Roja, agències privades de col·locació, el
Servei Valencià d'Ocupació i instituts d'Ensenyament Secundari.
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2.2. HABITATGE

2.2.1. PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL LLOGUER
D'HABITATGE
Conscient de les greus dificultats que en l'actualitat tenen els jóvens a l'hora d'accedir al mercat
de l'habitatge, l'IVAJ gestiona una línia d'ajudes econòmiques adreçades a finançar parcialment
el lloguer dels habitatges que poden esdevindre'n domicili habitual. Poden beneficiar-se d'estes
ajudes jóvens individualment, o parelles jóvens, l'edat dels quals oscil·le entre els 18 i els 29
anys, i també els menors de 18 anys emancipats.
Per Ordre de 20 de juliol de la Conselleria de Benestar Social es van convocar per a l'any 2001
estes ajudes per un import global màxim de 75.000.000 milions de pessetes. Com a novetat
d'esta convocatòria respecte a les d'anys anteriors cal destacar que es va augmentar el límit
màxim d'ingressos per als sol·licitants que tingueren menors al seu càrrec i que s'exigia com a
requisit estar empadronat en l'habitatge per al lloguer del qual es sol·licitava l'ajuda.
NOMBRE DE SOL·LICITUDS PER PROVÍNCIA
1000

806

800
600
400

Individual

200
0

Parelles

244
35
Alacant

131

76
12
Castelló

València

2.2.2. PROGRAMA BORSA D'HABITATGE
El programa d'Habitatge Jove, que es porta terme en col·laboració amb l'Instituto de la Juventud
del Ministeri de Treball i Afers Socials, consisteix en un servei que es presta als jóvens que
volen aconseguir l'autonomia personal a través de l'accés a un habitatge en condicions
assequibles.
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Este Programa, que s'ha posat en marxa inicialment a la ciutat de València, té com a objectius:
-

Proporcionar informació i assessorament especialitzat en tots els temes relacionats amb
la compra o lloguer d'un habitatge.

-

Oferir una borsa de pisos en lloguer per a jóvens a la ciutat de València i la seua àrea
metropolitana, en condicions avantatjoses i adaptats a les seues necessitats,

S'estructura en dues àrees:
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Consisteix a oferir als jóvens informació general sobre la problemàtica que planteja el lloguer i la
compravenda d'un habitatge; facilitar-los models per a confeccionar contractes de lloguer,
contractes de compravenda i documents d'entrega de senyal; informar-los de l'allotjament lliure
en lloguer, incloent-hi informació de caràcter setmanal sobre les ofertes que apareixen en la
premsa especialitzada sobre ofertes de lloguer, i ofertes i demandes d'habitacions en règim de
lloguer.
D'altra banda, se'ls ofereix assessorament jurídic especialitzat sobre les condicions dels
contractes de lloguer i de compravenda, els tipus de contractes, les fiances, els drets i les
obligacions dels llogaters, i també assessorament en matèria de legislació i pel que fa a ajudes
per al lloguer i la compravenda d'habitatges.

BORSA D'HABITATGE
Es tracta d'una borsa formada per un conjunt d'immobles en disposició de ser llogats. Es
proporciona als jóvens els serveis complementaris següents: acompanyament en la visita,
confecció i supervisió del contracte, i seguiment durant tot el període d'arrendament.
Pel que fa als propietaris, la Borsa d'Habitatge Jove els brinda la possibilitat d'oferir els seus
habitatges, a través de l'IVAJ, a jóvens d'entre 18 i 35 anys interessats a llogar-los. Així mateix,
l'IVAJ els ofereix, gratuïtament, una pòlissa d'assegurances que garanteix el cobrament de les
rendes i una assegurança multirisc de la llar.
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1. Dades quantitatives del treball realitzat
Atencions a jóvens
Telefonades efectuades
Telefonades rebudes
Consultes en oficina
Visites a pisos

1775
436
483
820
36

Atencions a propietaris
Telefonades efectuades
Telefonades rebudes
Consultes en oficina

334
238
46
50

Altres atencions realitzades

299

Pisos llogats
Programa
Assessorament

10
7
3

Jóvens allotjats
Programa
Assessorament

17
12
5

2. Servei d'informació i assessorament
Perfil del demandant d'informació
TOTAL
Nombre de consultes

1.771

Hòmens

886

Dones

885

49,97%

Usuaris per sexe

HÒMENS
DONES

50,03%
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TOTAL
Consultes per edat en oficina

%

660

Fins a 25 anys
De 26 anys o més
Les dades relatives a edat només inclouen
consultes realitzades en l'oficina

100

324

49,09

336

50,91

Assessorament lloguer i compravenda
TOTAL

%

Totals

245

100

Lloguer

158

64,49

Ajudes Generalitat

128

52,24

Assessorament previ a la signatura del contracte

12

4,90

Assessorament en contractes ja signats

18

7,35

87

35,51

32

13,06

Compravenda
Habitatge usat
Habitatge nou VPO

29

11,84

Habitatge nou de renda lliure

26

10,61

Ressenya de les activitats mensuals
TOTAL
TELEFONADES REBUDES

622

TELEFONADES EFECTUADES

849

CONSULTES EN OFICINA

589

VISITAR I ENSENYAR HABITATGES

67
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2.3. VOLUNTARIAT
2.3.1. CAMPS DE TREBALL

Els camps de treball, que tenen una llarga tradició i implantació al nostre país i a tot el món,
constitueixen una activitat en què un grup de jóvens de diverses procedències es comprometen,
d'una manera voluntària i desinteressada, en el desplegament d'un projecte de treball social i
d'activitats complementàries, durant un període de temps determinat, i converteixen la
realització del projecte 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 2001
es va realitzar per Resolució del director general de l'IVAJ del 22 de febrer de 2001, publicada
en el DOGV núm. 3.951, el dia 2 de març de 2001. Dins dels objectius principals que es
persegueixen amb estes convocatòries s'ha de destacar la sensibilització per al treball voluntari
dels jóvens a través del desplegament del projecte tècnic del Camp, i també la sensibilització de
la societat receptora, encara que caldria esmentar altres objectius també lligats a este
Programa, com ara el desenvolupament i gaudi de l'oci i temps lliure, el foment de la participació
entre els jóvens i el de la comunicació interpersonal i intercultural.
L'any 2001 es van oferir als jóvens valencians:
a) Places en camps de treball de la Comunitat Valenciana organitzats per l'IVAJ, adreçats
a jóvens voluntaris entre els 18 i els 26 anys.
b) 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.
c) Places en els camps de treball internacionals organitzats pel Servei Voluntari
Internacional (SVI), també oferits a jóvens entre els 15 i els 30 anys.

2.3.1.1

Camps de treball organitzats per la Comunitat Valenciana:

L'Institut Valencià de la Joventut va organitzar camps de treball voluntari en nou localitats de la
Comunitat Valenciana, distribuïts en 14 torns i amb un total de 368 places, informació que, a
continuació, es detalla en els quadres següents:
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NOM DEL CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Serra d'Irta 2001 I

1-15/8

Alcalà de Xivert

Medi ambient

18-26

30

Serra d'Irta 2001 II

17-31/8

Alcalà de Xivert

Medi ambient

18-26

30

Tecnificació esportiva

16-30/7

Calp

Esport adaptat

18-26

30

Esports adaptats

16-30/7

Benicarló

Esport adaptat

18-26

30

Carlet Tercera edat I

1-15/8

Carlet

Social

18-26

25

Carlet Tercera edat II

16-30/8

Carlet

Social

18-26

25

Alacant Tercera edat I

9-23/7

Alacant

Social

18-26

20

Llacuna de la Mata

16-30/7

Torrevieja

Medi ambient

18-26

30

Camins dels Ports I

16-30/7

Morella

Medi ambient

18-26

25

Camins dels Ports II

17-31/8

Morella

Medi ambient

18-26

25

Riu Molinar I

31/7-14/8

Alcoi

Medi ambient

18-26

24

Riu Molinar II

16-30/8

Alcoi

Medi ambient

18-26

24

El Pontón I

9-23/7

Viver

Renovació

18-26

25

El Pontón II

26/7-9/8

Viver

Renovació

18-26

25

TOTAL

368

Detall de les places ocupades por jóvens valencians en camps de treball
ORGANITZACIÓ

NOMBRE DE PLACES

Altres comunitats autònomes

496

Comunitat Valenciana

102

Voluntariat Internacional

87
TOTAL

685

Detall de la distribució de les places dels camps de treball organitzats per l'IVAJ i ocupació:
Places oferides
inicialment
Places per a jóvens valencians
Places per a jóvens d'altres comunitats
Places per a jóvens estrangers

Places
ocupades

% ocupació

69

102

147,83

246

209

84,96

53

45

84,91

TOTAL
368
356
96,74
(El fet que existisquen més places adjudicades de les inicialment oferides en algun apartat és a causa
de la redistribució que es fa, en una segona fase, de les places no adjudicades inicialment)
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Detall de les places oferides als jóvens valencians i ocupació:
CAMPS DE TREBALL

Places oferides
inicialment

Places oferides en camps de la Comunitat
Valenciana
Places oferides en camps d'altres comunitats
autònomes
Places oferides pel Servei Voluntari Internacional
TOTAL

Places
ocupades

% ocupació

69

102

147,83

405

496

122,47

85

87

102,35

559

685

122,54

(El fet que existisquen més places adjudicades de les inicialment oferides en algun apartat és a causa de la
redistribució que es fa, en una segona fase, de les places no adjudicades inicialment.)

Camps de treball a la Comunitat Valenciana. Detall dels participants per origen:
ORIGEN DELS PARTICIPANTS

PLACES OFERIDES

PLACES

OCUPACIÓ %

ADQUIRIDES

ANDALUSIA

16

22

137,50

ARAGÓ

22

20

90,91

ASTÚRIES

24

13

54,17

BALEARS

6

0

0,00

CANÀRIES

10

11

110,00

CANTÀBRIA

12

4

33,33

CASTELLA-LA MANXA

16

13

81,25

CASTELLA-LLEÓ

16

8

50,00

CATALUNYA

12

10

83,33

EXTREMADURA

6

1

16,67

GALÍCIA

24

30

125,00

MADRID

24

21

87,50

MÚRCIA

14

13

92,86

NAVARRA

12

5

41,67

EUZKADI

28

32

114,29

RIOJA

4

6

150,00

INJUVE (SVI)

53

45

84,91

C. VALENCIANA

69

102

147,83

TOTAL

368

356

96,74%

(El fet que existisquen més places adjudicades de les inicialment oferides en algun apartat és a causa de la
redistribució que es fa, en una segona fase, de les places no adjudicades inicialment.)
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Camps de treball a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i a l'estranger
(SVI). Detall dels participants valencians per destinació:
DESTINACIÓ

PLACES
OFERIDES

PLACES
INSCRITES

OCUPACIÓ %

ANDALUSIA

15

27

180,00%

ARAGÓ

26

42

161,54%

ASTÚRIES

20

22

110,00%

BALEARS

16

16

100,00%

CANÀRIES

14

19

135,71%

CANTÀBRIA

6

8

133,33%

CASTELLA-LA MANXA

44

50

113,64%

CASTELLA-LLEÓ

40

36

90,00%

CATALUNYA

15

24

160,00%

EXTREMADURA

3

3

100,00%

GALÍCIA

75

113

150.67%

MADRID

41

48

117,07%

MÚRCIA

28

28

100,00%

NAVARRA

14

24

171,43%

EUZKADI

42

31

73,81%

RIOJA

4

3

75,00%

MELILLA

2

2

100,00%

C. VALENCIANA

69

102

147,83%

INJUVE (SVI)

85

87

102,35%

TOTAL

559

685

122,54%

(El fet que existisquen més places adjudicades de les inicialment oferides en algun apartat és a causa de la
redistribució que es fa, en una segona fase, de les places no adjudicades inicialment.)

2.3.2. VOLUNTARIAT FORESTAL
El programa de Voluntariat Forestal es va iniciar l'any 2000 i, davant de la seua valoració
positiva per part dels voluntaris participants, es va decidir la seua continuïtat l'any 2001, per a la
qual cosa es va articular el corresponent conveni entre la Conselleria de Medi Ambient, la
Conselleria de Benestar Social, l'IVAJ i Bancaixa en data 27 de març de 2001.
El programa es planteja com a objectius:
1. Fomentar la utilització saludable del temps lliure.
2. Fomentar el coneixement i la relació dels jóvens amb el seu entorn ambiental.
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3. Fer possible la integració de voluntaris amb discapacitats psíquiques.
4. Reduir el risc d'incendis mitjançant actuacions de vigilància i comunicació/informació.
Per poder participar en el Programa cal tindre una edat mínima de 16 anys i emplenar una
sol·licitud que inclou el compromís de realitzar el període de formació corresponent i un mínim
de 10 dies d'activitat.
La sol·licitud es pot presentar als centres PROP, a les oficines de l'IVAJ o als espais joves, i les
persones amb discapacitat psíquica poden sol·licitar-ne la participació a través dels seus
centres de referència.
Després de rebre la formació necessària, els voluntaris s'incorporen a l'activitat en alguna de les
comarques pròximes al seu domicili i es desplacen diàriament des d'un punt accessible de cada
ciutat fins al lloc de realització de l'activitat. Una vegada a la zona en què s'haja de realitzar
l'activitat, es fa un reconeixement a peu o amb cotxe i, més tard, es realitzen les rutes previstes,
s'informa els usuaris i es porten a terme tasques de vigilància i de prevenció d'incendis.
En 2001 el programa de Voluntariat Forestal s'ha consolidat i ha comptat amb la participació de
307 voluntaris, el 9 % dels quals presentava algun tipus de discapacitat.

DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

20%
ALACANT
CASTELLÓ

61%

19%

VALÈNCIA
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DISTRIBUCIÓ PER EDAT
78%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

18%
3%

20%
10%
0%

16-30 anys

31-45 anys

1%

46-60 anys

Més de 60

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

45%

HÒMENS

55%

DONES

2.3.3. AJUDES PER AL FOMENT DEL VOLUNTARIAT JUVENIL

Per Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar concurs
públic per a la concessió d'ajudes a consells locals de joventut i associacions Juvenils d'àmbit
local en matèria de voluntariat per a l'any 2001, amb l'objectiu de fomentar i donar suport als
projectes que porten a terme activitats relacionades amb el voluntariat.
Cada entitat sol·licitant d'una ajuda té la possibilitat de presentar, com a màxim, dos projectes
de voluntariat, que s'han de desplegar amb una incidència preferent en el sector juvenil en
qualsevol de les àrees següents:
Formació i promoció del voluntariat juvenil
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Protecció i defensa del medi ambient
Dones jóvens
Col·lectius de jóvens amb risc d'exclusió social
Promoció d'estils de vida saludables
Relacions intergeneracionals
A la convocatòria de l'any 2001, l'import de la qual ascendia a 25.000.000,– PTA, es van
presentar 85 sol·licituds; és a dir, que n'han format part 68 entitats (60 associacions i 8 consells
locals de joventut).
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2.4. EUROCURSOS
Durant l'any 2001, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social i de
l'Institut Valencià de la Joventut, ha convocat i realitzat la desena edició del programa de beques
per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea, denominat Eurocursos.
OBJECTIUS
Els objectius que es persegueixen amb la convocatòria d'estos cursos han anat evolucionant,
de manera que ja no es tracta només de permetre als jóvens de la Comunitat Valenciana
l'aprenentatge i perfeccionament d'un idioma, sinó també d'acostar-los a una cultura i una forma
de vida distintes.
Per això, cada vegada més, les exigències per al desplegament del programa Eurocursos es
centren en la formació acadèmica i també a fomentar la convivència amb les famílies natives, a
facilitar la interrelació amb jóvens d'altres nacionalitats i a desenvolupar un programa
sociocultural i d'oci que els permeta conéixer i comprendre altres països del nostre entorn.
Per a l'any 2001, els cursos es van convocar per Ordre de la Conselleria de Benestar Social de
5 de febrer de 2001 (DOGV 3.942 De 19/02/2001).
El total de beques oferides per a enguany ha sigut de 1.265, distribuïdes de la manera següent:
15 per a Alemanya, 100 per a França, 750 per a Irlanda i 400 per al Regne Unit –no s'han oferit
cursos d'italià per la falta de demanda en anteriors convocatòries.

DESTINACIÓ DELS BECARIS EUROCURSOS 2001
FRANÇA
8%

REGNE UNIT
32%

ALEMANYA
1%

IRLANDA
59%
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La convocatòria s'adreça a jóvens, residents a la Comunitat Valenciana, menors de 20 anys. Els
requisits exigits per a obtindre la puntuació es fixen tant en criteris acadèmics (el 40% del total
de la puntuació correspon a la nota mitjana i a la nota d'idioma del curs anterior) com en criteris
econòmics (el 60% de la puntuació correspon a la renda familiar de l'estudiant).
El nombre total de sol·licitants va ser de 2.908, i es va intentar ajustar el nombre de beques
oferides per destinació amb la seua demanda.
L'adjudicació es va realitzar per Resolució del director general de l'IVAJ, de data 17 de maig de
2001.
Els cursos es van gaudir, en la seua totalitat, entre els mesos de juliol i agost.

DADES DELS SOL·LICITANTS

PAÍS

NOMBRE DE SOL·LICITUDS

ALEMANYA

89

FRANÇA

468

REGNE UNIT

2.673

IRLANDA (juliol)

2.144

IRLANDA (agost)

2.699

DADES DELS ADJUDICATARIS
PAÍS

PLACES

GAUDIDES

15

15

0

França

100

99

1

Regne Unit

400

395

5

Irlanda

750

748

2

TOTAL

1.265

1.257

8

Alemanya

RENÚNCIES
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2.5. FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS

2.5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS DE L'IVAJ

L'Escola de Formació d'Animadors de Temps Lliure Juvenil de la Generalitat Valenciana (EAJ)
va ser creada en 1985. Des d'eixa data este Programa ha anat desplegant diferents accions
formatives amb la intenció de proporcionar una preparació adequada a totes aquelles persones
que s'han anat interessant per l'animació del temps lliure juvenil.
Entre els objectius prioritaris del Programa cal destacar:
La formació contínua dels animadors juvenils i altres agents socials que porten a terme la
seua activitat envers la població juvenil.
L'assessorament tècnic i pedagògic de les sol·licituds de reconeixement de les escoles i
d'homologació de cursos, i també l'expedició dels certificats corresponents.
L'establiment i el desenvolupament de les mesures de supervisió dels cursos impartits per
aquelles entitats públiques i privades que hagen rebut el reconeixement i l'homologació de
l'IVAJ.
La formació de formadors en el temps lliure desplegant activitats formatives específiques
per al professorat de les escoles de formació d'animadors juvenils en el temps lliure
reconegudes i homologades a la Comunitat Valenciana.
Proporcionar, a les entitats i persones interessades documentació, material bibliogràfic i
recursos didàctics relacionats amb l'animació juvenil i amb la formació d'animadors.
Potenciar treballs d'investigació i estudi en l'àmbit del temps lliure dels jóvens i de la
formació d'animadors, i també establir les vies per a la publicació i difusió dels resultats.
Facilitar la participació dels jóvens en la vida social, proporcionant, a les associacions
juvenils, recursos didàctics i metodològics per a la formació del voluntariat.
A fi d'aconseguir estos objectius, durant l'any 2001, des de l'EAJ s'han desenvolupat les
activitats següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos Monogràfics de formació
Formació en col·laboració amb entitats locals
Reconeixement i homologació d'escoles
Col·laboracions institucionals
Publicacions electròniques
Organització i participació en jornades i congressos
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2.5.1.1

CURSOS MONOGRÀFICS 2001

La formació permanent constitueix 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, porten a terme un treball voluntari amb grups de jóvens en
l'àmbit de l'animació i l'educació en el temps lliure. El programa Monogràfics 2001 s'emmarca
dins d'esta finalitat i pretén ser una oferta diversa que proporcione respostes a les expectatives
d'aquells agents que, des de l'animació juvenil, realitzen un esforç per millorar la qualitat de vida
dels jóvens. Estos Cursos s'organitzen des de les unitats territorials de l'IVAJ i en col·laboració
amb les escoles de formació d'animadors juvenils reconegudes i homologades a la Comunitat
Valenciana, els equips de professorat de les quals han dissenyat i impartit estos cursos amb el
rigor i qualitat que es deriven d'una experiència continuada en la formació de monitors i
animadors.
Tots els cursos han tingut una durada de 21 hores.

OBJECTIUS
- La formació contínua dels monitors i animadors juvenils, i d'altres agents socials que treballen
amb la població juvenil.
- Oferir recursos i ferramentes metodològiques perquè es despleguen programes d'intervenció
educativa en el temps lliure.
ACTIVITATS DUTES A TERME DURANT 2001:
A ALACANT, s'han celebrat els cursos següents:
1. Recursos didàctics per a la interacció comunicativa en animació juvenil
Dates: 14/09/01 - 16/09/01
Nota: este curs es va suspendre per raons tècniques
2. Nou concepte del retard mental i la seua implicació en el temps lliure
Dates: 19/10/01 - 21/10/01
Lloc: Aules EAJ
Participants: 10
3. El patrimoni cultural i natural com a recurs per a l'animació en el món rural
Dates: 09/11/01 - 11/11/01
Lloc: Espai Jove d’Alcoi
Participants: 13
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4. Animació de programes educatius
Dates: 23/11/01 - 25/11/01
Lloc: Aules EAJ
Participants: 15
5. Programa d'acció comunitari Joventut
Dates: 26/10/01-28/10/01
Lloc: Alberg Juvenil La Marina
Participants: 14

A CASTELLÓ, s'han celebrat els cursos següents:
1. Iniciatives Juvenils, iniciatives de grup: acció 3 del programa Joventut (30 hores)
Dates: 16/04/01- 20/04/01
Lloc: Alberg juvenil Argentina de Benicàssim
Participants: 28
2. Recursos d'expressió musical
Dates: 7/05/2001 - 11/05/2001
Lloc: Casal Jove Grau de Castelló
Participants: 11
3. El conte popular en l'animació
Dates: 21/09/2001 - 23/09/2001
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ
Participants: 17
4. Fomentar l'autoestima en els adolescents: estratègies d'intervenció
Dates: 26/10/2001 - 28/10/2001
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ
Participants: 21
5. Màrqueting social i comunicació en organitzacions de temps lliure
Dates: 9/11/2001 - 11/11/2001
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ
Participants: 6
6. La cultura tradicional i popular com a recurs en les activitats juvenils d'animació
Dates: 23/11/2001 - 25/11/2001
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ
Participants: 20
7. L'educació vial en les activitats d'animació juvenil
Dates: 10/12/2001 - 14/12/2001
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ
Participants: 14
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A VALÈNCIA, s'han celebrat els cursos següents:
1. Problemes de conducta en la infància: recursos per a la intervenció educativa
Dates: 25/05/01-27/05/01
Lloc: Centre d’Informació Juvenil de Natzaret
Participants: 29
2. L'adolescència: propostes per a treballar el conflicte des de l'animació juvenil
Dates: 27/09/01- 29/09/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 22
3. Estratègies per a la prevenció dels maltractaments a menors
Dates: 04/10/01- 06/10/01.
Lloc: Seu EAJ
Participants: 21
4. El patrimoni cultural i natural, un recurs per a l'animació en el món rural
Dates: 18/10/01- 27/10/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 19
5. Nou concepte del retard mental i la seua implicació en el temps lliure
Dates: 25/10/01 – 27/10/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 21
6. El Servei Voluntari Europeu (12 hores)
Dates: 05/11/01- 07/11/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 20
7. La intervenció des de l'animació amb jóvens en situació de risc social
Dates: 15/11/01-28/11/01.
Lloc: Seu EAJ
Participants: 25
8. Programa d'acció comunitari Joventut
Dates: 29/11/01- 01/12/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 25
9. L'art com a recurs educatiu en el treball amb adolescents
Dates: 13/12/01-15/12/01
Lloc: Seu EAJ
Participants: 23
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Sol·licituds

Inscripcions

Alumnes
aptes

Nou concepte del retard mental i la seua implicació en el
temps lliure

18

10

7

El patrimoni cultural i natural com a recurs per a l'animació en
el món rural

35

13

13

Animació de programes educatius

30

15

15

Programa d'acció comunitari Joventut

27

14

14

110

52

49

Recursos d'expressió musical

12

11

10

El conte popular en l'animació

27

17

17

Fomentar l'autoestima en els adolescents: estratègies
d'intervenció

40

21

20

Màrqueting social i comunicació en organitzacions de temps
lliure

17

6

6

La cultura tradicional i popular com a recurs en les activitats
juvenils d'animació

34

20

20

L'educació vial en les activitats d'animació juvenil

17

14

9

Iniciatives Juvenils, iniciatives de grup: acció 3 del programa
Joventut

28

28

28

Total Castelló

175

117

110

Problemes de conducta en la infància: recursos per a la
intervenció educativa

34

29

23

L'adolescència: propostes per a treballar el conflicte des de
l'animació juvenil

58

22

20

Estratègies per a la prevenció dels maltractaments a menors

57

21

18

El patrimoni cultural i natural, un recurs per a l'animació en el
món rural

30

19

17

Nou concepte del retard mental i la seua implicació en el
temps lliure

43

21

19

La intervenció des de l'animació amb jóvens en situació de
risc social

119

25

23

L'art com a recurs educatiu en el treball amb adolescents

101

23

22

El Servei Voluntari Europeu

34

20

18

ALACANT

Total Alacant
CASTELLÓ

VALÈNCIA

Programa d'acció comunitari Joventut
Total València
TOTAL

40

25

23

516

205

183

801

376

342
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Gràfic 1. Programa Monogràfics 2001

Programa Monogràfics 2001
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0

Sol·licituds

Participants

Alumnes aptes

Gràfic 2. Valoració del programa Monogràfics 2001
Les dades s'han extret d'un qüestionari d'avaluació realitzat en finalitzar cada curs. El
qüestionari, que ha sigut emplenat per 264 participants en els cursos, consta de set preguntes
tancades, a les quals es poden aplicar les valoracions següents: 4. Molt bona, 3. Bona, 2.
Acceptable i 1. Roïna

Valoració cursos
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Professorat

Continguts

Documentació

Expectatives

Orientació pràctica
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2.5.1.2

FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS LOCALS

Amb este programa de descentralització de l'acció formativa, es pretén respondre a la demanda
dels jóvens en matèria d'animació juvenil, dins de l'àmbit municipal.
S'han realitzat un total de 17 accions formatives (cursos de monitors de centres de vacances,
cursos d'animadors juvenils i cursos monogràfics), en col·laboració amb entitats locals de la
Comunitat Valenciana.
OBJECTIUS
Descentralitzar la formació del voluntariat juvenil dins de l'àmbit de l'educació en el temps lliure.
Des d'ALACANT, en col·laboració amb l'ajuntament de Benidorm, s'han realitzat els cursos
següents:
- Curs monogràfic de Primers auxilis
Dates: 13/02/01 al 30/03/01
Participants: 29
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: 10/03/01 al 26/05/01
Participants: 30

Des de CASTELLÓ, s'han realitzat els cursos següents en col·laboració amb:
Ajuntament de Nules
- Curs monogràfic sobre Contacontes (12 hores)
Dates: del 10/02/2001 al 24/02/2001
Participants: 30
- Curs monogràfic sobre Ludoteques (24 hores)
Dates: del 24/03/2001 al 7/04/2001
Participants: 26
- Curs monogràfic sobre Animació en l'esport (20 hores)
Dates: del 28/04/2001 al 5/05/2001
Participants: 28
- Curs monogràfic sobre Danses del món (20 hores)
Dates: del 19/05/2001 al 26/05/2001
Participants: 27
Ajuntament de Benicàssim
- Curs monogràfic sobre Tècniques de circ i animació: Pedagogia en la iniciació als malabars (20
hores)
Dates: del 6/04/2001 al 8/04/2001
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Participants: 18
- Curs monogràfic sobre Tècniques de circ i animació: Clown, el pallasso, l'humor i jo (16 hores)
Dates: del 5/05/2001 al 6/05/2001
Participants: 13
- Curs monogràfic sobre Contacontes (12 hores)
Dates: del 15/09/2001 al 29/09/2001
Participants:13
Ajuntament de Segorbe
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: del 5/02/2001 a l'1/06/2001
Participants: 15
Ajuntament de Sant Mateu
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: del 9/07/2001 al 10/08/2001
Participants:

Des de VALÈNCIA, s'han realitzat els cursos següents en col·laboració amb:
Ajuntament de La Llosa de Ranes
-Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: 02/03/01 al 20/10/01
Participants: 16
Ajuntament de Paterna
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: 01/03/01 al 06/10/01
Participants: 27
Ajuntament d'Albalat de la Ribera
- Curs d'Animadors del Temps Lliure Juvenil (400 hores)
Dates: 12/10/00 al 12/01/01
Participants: 13
Ajuntament de Bellreguard
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: 09/03/01 al 01/06/01
Participants: 16
Ajuntament de Sueca
- Curs de Monitors de Centres de Vacances (250 hores)
Dates: 30/11/00 al 21/09/01
Participants: 23
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Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist (Aldaia-Quart)
- Curs d'Animadors del Temps Lliure Juvenil (400 hores)
Dates de realització: 09/02/01 al 12/01/02
Participants: 33
Este curs ha sigut organitzat per l'IVAJ dins del conveni de col·laboració signat amb la Mancomunitat
Intermunicipal Barri del Crist. El seu aspecte més nou ha sigut la participació de professors de 10 escoles
d'animadors juvenils, cosa que ha permés l'intercanvi d'experiències formatives i el coneixement de
diferents metodologies d'intervenció des del sector associatiu.
Ajuntament col·laborador

Curs

Alumnes

ALACANT
Ajuntament de Benidorm

Monitors de centres de vacances

30

Primers auxilis

29

Total Alacant

59

CASTELLÓ
Ajuntament de Nules

Ajuntament de Benicàssim

Ajuntament de Segorbe
Ajuntament de Sant Mateu

Danses del món

27

Contacontes

30

Ludoteques

24

Animació en l'esport

28

Tècniques de circ i animació: Pedagogia en la
iniciació als malabars

18

Tècniques de circ i animació: Clown, el
pallasso, l'humor i jo

13

Contacontes

30

Monitors de Centres de Vacances

15

Monitors de Centres de Vacances

Total Castelló

185

VALÈNCIA
Ajuntament de La Llosa de Ranes

Monitors de Centres de Vacances

16

Ajuntament de Paterna

Monitors de Centres de Vacances

27

Ajuntament de Bellreguard

Monitors de Centres de Vacances

16

Ajuntament de Sueca

Monitors de Centres de Vacances

23

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Animadors del Temps Lliure Juvenil

13

Mancomunitat Intermunicipal del Barri Animadors del Temps Lliure Juvenil
del Crist

33

Total València
TOTAL

128
374
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2.5.1.3

RECONEIXEMENT I HOMOLOGACIÓ D'ESCOLES

El Servei de Participació, Activitats i Productes realitza les funcions següents:
Assessorament tècnic a les entitats que presenten sol·licituds per al reconeixement i
l'homologació d'escoles de formació d'animadors juvenils en el temps lliure, tal com
estableix l'Ordre de 31 de juliol de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència.
Gestió i seguiment de l'acreditació dels cursos de formació de monitors de centres de
vacances i animadors del temps lliure juvenil, organitzats per les escoles de formació
d'animadors juvenils i/o altres entitats, tal com estableix l'Ordre de 23 de juliol de 2001, de la
Conselleria de Benestar Social.
Reunions amb les escoles de formació d'animadors reconegudes i homologades a la
Comunitat Valenciana, per a tractar temes d'interés que puguen anar millorant la qualitat
d'este tipus de formació.
OBJECTIUS
- Garantir el compliment dels requisits establits per als cursos de monitors de centres de
vacances i d'animadors juvenils del temps lliure.
- Realitzar un seguiment pedagògic dels cursos de monitors i d'animadors juvenils que
s'imparteixen a la Comunitat Valenciana, i també dels cursos monogràfics impartits per les
escoles d'iniciativa social a les nostres seus.

ACTIVITATS DUTES A TERME DURANT 2001
Amb l'objectiu d'actualitzar i adaptar a la normativa vigent la regulació de les etapes, les
condicions d'accés i els requisits dels cursos de monitors de centres de vacances, es va dictar
l'Ordre de 21 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la
formació de monitors de centres de vacances i d'animadors del temps lliure juvenil, nivell I, a la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.068).
Així mateix, durant l'any 2001 s'han supervisat i gestionat un total de 116 expedients d'inici de
cursos de monitors i animadors juvenils organitzats per les 25 escoles de formació d'animadors
del temps lliure juvenil reconegudes i homologades.
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2.5.1.4 VISITES DE CONTROL AL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU
Amb estes visites es pretén conéixer la realitat d'estes persones en les organitzacions d'acollida,
les tasques que realitzen, el seu allotjament, manutenció, atenció als compromisos que fixa el
Programa, etc., i l'emissió del corresponent informe a l'Agencia Nacional Española (ANE) del
programa Joventut.
Entitat visitada: Escola Lliure Waldorf (Villafranqueza, Alacant)
Dates: 1 de març
Nombre de voluntaris visitats: 3
Entitat visitada: Emaus (Alacant)
Dates: 13 de juny
Nombre de voluntaris visitats: 9 (dels 15 previstos només se'n presentaren 9, per diferents
motius).
SUPORT INFORMATIU A L'ACOLLIDA D'ESTUDIANTS EUROPEUS DEL PROGRAMA
ERASMUS
Entitat d'acollida: Departament de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.
Serveis que ofereix l'IVAJ dels quals els estudiants poden ser clients: Carnet Jove,
carnets per a viatjar (ISIC, REAJ, assegurances i altres), Xarxa d'Albergs Juvenils, Servei
d'Informació, etc. (gener - febrer).

Castelló:
CURS DE FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA
Lloc de realització: Castelló
Entitat organitzadora: Consell de participació ciutadana de Castelló. Ajuntament de
Castelló
Dates de realització: 14 i 28 de novembre

València:
COL·LABORACIÓ AMB ESCOLES D'INICIATIVA SOCIAL:
CURS D'ANIMADORS DEL TEMPS LLIURE JUVENIL ESCOLA ANIMA’T
Impartició del contingut "El IVAJ. Recursos per a la Joventut“ (21 de febrer).

2.5.1.5

PUBLICACIONS

Un dels objectius de l'Institut Valencià de la Joventut, dins del camp de la formació d'animadors
juvenils, és obrir fòrums de comunicació i potenciar treballs d'investigació i estudi en l'àmbit del
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temps lliure dels jóvens i de la formació d'animadors, i també establir les vies per a la publicació
i difusió dels resultats.
Amb este objectiu es va crear la revista Animació, de la qual l'any 2001 es va publicar el número
13. S'ha d'assenyalar com a novetat important que enguany la revista s'ha convertit en una
publicació electrònica ubicada en la pàgina web de l'IVAJ.
S'ha volgut mantindre la idea d'una publicació periòdica que responga a les necessitats
d'actualització dels animadors i dels monitors voluntaris que treballen en l'àmbit de l'educació en
i per al temps lliure, i també a la necessitat de comunicació i intercanvi entre els formadors de
les escoles d'animació.
La nova revista també pretén aconseguir l'acostament de totes aquelles persones que es
senten atretes per les actuacions, les reflexions i els plantejaments que actualment s'estan
realitzant des de l'àmbit juvenil i des de l'òptica de l'animació sociocultural. De tot açò, es
desprén la necessitat d'una ràpida actualització dels temes.
Sense perdre la perspectiva del que és una revista d'estudis i documentació, s'intenta que siga
també un instrument pràctic, que puga ser generador de recursos per als monitors i animadors
d'activitats de temps lliure juvenil i que siga útil, a més a més, com a fòrum de comunicació.

2.5.1.6

ALTRES ACTIVITATS

JORNADA DE TREBALL D'ESCOLES DE FORMACIÓ D'ANIMADORS
Dates: 15 de desembre de 2001
Lloc: Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Nombre de participants: 40
Els temes abordats en la jornada van ser els següents:
•
•
•
•
•

Valoració del programa de Cursos Monogràfics 2001
Propostes per al programa de Cursos Monogràfics 2002
Nova normativa reguladora dels cursos de monitor i d'animador
Revista Animació
Revisió de la Resolució de 10 de juny de 1999, per la qual s'estableixen els continguts
curriculars mínims dels cursos.

I CONGRÉS SOBRE OCI JUVENIL
Entitat organitzadora: Ajuntament d'Elx
Dates: del 3 al 5 de maig.
Lloc de realització: Universitat Miguel Hernández
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JORNADES D'EDUCADORS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Lloc de realització: Vila-real
Entitat organitzadora: Associació d’Educadors Socials del País Valencià
Josep Castellano va presentar una ponència sobre "El paper de l'Institut Valencià de la Joventut
en la formació dels animadors juvenils a la Comunitat Valenciana“
Dates de realització: 27/10/2001
JORNADES DE TÈCNICS DE FORMACIÓ EN ANIMACIÓ I TEMPS LLIURE DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES DE L'ESTAT ESPANYOL
Entitat organitzadora: Instituto Navarro de Deporte y Juventud (en col·laboració amb l'INJUVE)
Dates: del 8 a l'11 d'octubre.
Lloc de realització: Alberg Juvenil Valle de Baztán, en Lecároz (Navarra)
En estes jornades, es va presentar, per part del personal de l'Escola d'Animadors Juvenils de
València, la normativa reguladora vigent a la nostra Comunitat de la formació en animació
juvenil, i també les conclusions de les jornades Present i futur de la formació de monitors i
directors, celebrades a València l'any 1996.

2.5.2. AJUDES
A
ASSOCIACIONS
JUVENILS
I
ENTITATS
PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT TITULARS
D'ESCOLES DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS
Per Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar concurs
públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut titulars d'escoles de formació d'animadors juvenils en el temps lliure, reconegudes i
homologades per la Generalitat Valenciana.
L'objectiu d'estes ajudes, l'import de les quals ascendeix a 5.000.000,- PTA, és donar suport a
les escoles d'animació juvenil en la tasca que porten a terme quant a la formació dels jóvens en
els valors i les actituds de l'associacionisme específicament juvenil com a instrument essencial
per a la promoció de la participació dels jóvens en la societat, el foment del voluntariat social en
favor de la joventut i el suport a la realització de les iniciatives i projectes de les associacions
juvenils de la Comunitat Valenciana, eixos bàsics en la política de l'Institut Valencià de la
Joventut.
A esta convocatòria es van presentar 14 entitats, que es corresponen amb altres tantes
sol·licituds.
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2.6. CINEMA JOVE
Per Ordre de 17 de gener de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, es van convocar els
diferents concursos de la 16 edició del Festival Cinema Jove 2001, que es va celebrar els dies
del 16 al 23 de juny.
Els objectius de caràcter general que es persegueixen amb la celebració d'este festival són els
següents:
1. Promocionar els jóvens realitzadors que aporten majors innovacions al llenguatge
audiovisual.
2. Ajudar a la difusió i comercialització de produccions audiovisuals de caràcter emergent,
nou i/o amb problemes estructurals de comercialització.
3. Contribuir al desenvolupament de la creació audiovisual i a la formació de tècnics i
realitzadors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
4. Promocionar les produccions dels centres docents i convertir-se en un punt de trobada
entre estos últims i els professionals del sector.
5. Constituir-se en un fòrum d'intercanvi i relació entre jóvens realitzadors, productors,
distribuïdors i públic.
La XVI edició de Cinema Jove va comptar amb el patrocini, entre d'altres, de l'IVAC La
Filmoteca, Fundació Bancaixa, Canal+, Canal 9 TVV, Teatres de la Generalitat Valenciana,
INJUVE, Ministeri d'Educació i Ciència, Diputació de València, Ajuntament de València,
Coordinadora Europea de Festivals de Cinema, SGAE (Societat General d'Autors de València),
Fnac, Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Centre de Formació de Guionistes Luis
García Berlanga, TVE, Institut Français de Valence.
Quant a l'audiència del Festival durant els dies de celebració, un total de 27.691 espectadors
van passar per les diferents sales d'exhibició de les seues nou seus i van participar en les
activitats paral·leles que s'hi van realitzar, cosa que ha significat un increment notable respecte
d'edicions anteriors. S'ha d'assenyalar com a novetat d'esta edició que, per primera vegada en
la història del Festival, s'hi van organitzar projeccions en una seu ubicada fora de la ciutat de
València. Així, durant els dies 15 a 24 de juny, una sèrie de pel·lícules triades d'entre les
presentades a les diferents seccions del certamen, es van projectar a Villa Gadea, a la localitat
d'Altea (Alacant).
El Festival s'estructura en dues seccions:
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1. FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENS DIRECTORS DE CINEMA
Esta secció, per a la qual es compta amb la col·laboració de l'Institut Valencià de
Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, està dedicada a les obres dirigides per jóvens realitzadors
nascuts amb posterioritat a l'1 de gener de 1966.
El total d'obres presentades i seleccionades per a cada categoria es presenta en el quadre
resum següent:
Categoria

Obres presentades

Obres seleccionades

Llargmetratge

69

10

Curtmetratge

553

79

2. TROBADA DE GRUPS ESCOLARS REALITZADORS DE CINEMA I VÍDEO
Esta secció en què col·laboren el Ministeri d'Educació i Cultura a través del Programa de
Nuevas Tecnologías de la Imagen y Comunicación (PNTIC), l'Asociación de Profesoras/es
Usuarios de Medios Audiovisuales (APUMA) i el programa educatiu "La aventura del saber“ de
La 2 de Televisió Espanyola, s'adreça a grups de jóvens de fins a 20 anys d'edat residents a
l'Estat espanyol i que es troben integrats en centres educatius, d'EPA, entitats, tallers d'imatge,
etcètera.
Les obres presentades per categoria i nombre es resumeixen en el quadre següent:
Categoria

Obres presentades

Obres seleccionades

A: fins a 14 anys (alumnes d'infantil, primària i ESO)

25

14

B: de 15 a 20 anys (alumnes d'ESO i Batxillerat)

45

30

C: de 15 a 20 anys (alumnes de mòduls professionals
d'Imatge i So o entitats)

19

12

A les seccions oficials de competició es suma també una altra sèrie d'activitats entre les quals, a
més de les set taules redones celebrades, s'hauria d'assenyalar:
-

La celebració del VIII Mercat del Curtmetratge
El taller internacional de guió per a cinema d'animació
Trobada de Grups Escolars
Un futur de cinema: Lucía Jiménez
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Cal esmentar que, durant l'any 2001 es van iniciar les negociacions i els tràmits que van portar,
en data 13 de febrer de 2002, a la subscripció d'un conveni amb l'Institut Valencià de
Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC) per a l'organització de les edicions del festival
Cinema Jove que es portaran a terme durant l'any 2002.
Es va considerar i valorar la conveniència que l'IVAC assumira l'organització del certamen i que
se n'encarregara de la direcció, la coordinació i la gestió integral, ja que presenta unes
característiques que l'hi fan especialment idoni, a saber: una personalitat jurídica que li permet
operar en l'àmbit del Dret Privat, i uns recursos tècnics i humans qualificats en el mercat i en el
sector cinematogràfic.
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2.7. OFICINA PER A LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA
L'Oficina per a la Prestació Social Substitutòria (PSS) de la Comunitat Valenciana gestiona els
expedients dels objectors destinats pel Ministeri de Justícia a la Generalitat Valenciana. Així
mateix, s'informa a tot interessat sobre els tràmits a seguir per a sol·licitar el reconeixement
d'objector, els distints tipus d'ajornaments, les suspensions a la incorporació, els canvis de
destinació i tots els dubtes que se'ls plantegen.
Cal assenyalar que l'activitat duta a terme per la PSS durant l'any 2001 s'ha vist marcada per la
publicació del Reial Decret 342/2001 de 4 d'abril, de desenvolupament de la Llei 17/1999, en
l'article 1 del qual es disposa que en data 31 de desembre de 2001 quedava suspesa la
prestació social substitutòria del servei militar, i que els objectors de consciència que en la dita
data es trobaren en situació de disponibilitat o d'activitat passaven a la situació de reserva.
Així, durant els tres primers mesos de l'any, es va veure incrementat, d'una manera significativa,
el nombre d'objectors que s'havien d'incorporar i, atés que el Ministeri de Justícia no havia
prorrogat el conveni amb nombroses entitats per a l'adscripció d'objectors, este increment va
afectar directament la Generalitat Valenciana, cosa que va obligar a convocar més reunions
informatives que en anys anteriors, ja que, en eixe primer trimestre, s'arribaren a fer 17 reunions
per als objectors assignats a la Generalitat Valenciana a València; 7, a Alacant, i 5, a Castelló.
En estes reunions, a més d'informar-los del tràmit per a la seua incorporació efectiva a alguna
de les places disponibles de la llista que se'ls facilitava, se'ls assessorava també de la
possibilitat de sol·licitar ajornaments, cosa que va sol·licitar un alt percentatge d'objectors a
través de l'oficina PSS.
L'última data que el Ministeri va destinar objectors a les distintes entitats va ser el 30 de març de
2001, per la qual cosa, a partir d'aleshores no es van tornar a realitzar reunions; no obstant això,
es va continuar informant personalment o per telèfon als jóvens que ho requerien i es va fer el
seguiment dels que realitzaven la prestació social als distints centres de Generalitat Valenciana
(col·legis, instituts, hospitals, biblioteques públiques, centres de menors, centres de tercera edat,
etc.) fins a la data d'acabament de la prestació. Així mateix es va comunicar, per carta, a tots els
centres de la Generalitat Valenciana a la Comunitat Valenciana, la imminent finalització de la
prestació social, la qual cosa va comportar la gradual disminució de les sol·licituds
d'incorporació fins a final d'any.
El nombre d'objectors que es van incorporar durant l'any 2001 va ser, atenent a la seua
distribució provincial, com s'indica tot seguit:
Alacant................... 114
Castelló.................. 22
València................. 155
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2.8. TELÈFON DE LA SEXUALITAT
El Telèfon de la Sexualitat –902 25 20 20– que va entrar en funcionament el dia 20 de març de
2001 presta als jóvens un servei d'atenció telefònica en matèria de sexualitat, relacions sexuals,
comportaments i vivències sexuals, planificació familiar, prevenció de malalties de transmissió
sexual i qualsevol altra informació relacionada amb esta matèria.
Té com a objectius:
Oferir als jóvens una atenció personalitzada, confidencial i especialitzada sobre qualsevol
tema relacionat amb la sexualitat.
Facilitar-los els coneixements adequats per a viure d'una manera positiva la seua sexualitat.
Evitar els embarassos no desitjats, especialment en adolescents, i les malalties de
transmissió sexual.
El Telèfon de la Sexualitat està atés per professionals especialitzats que, a més d'informar,
ofereixen orientació i assessorament sobre el tema sol·licitat, i funciona tots els dies de l'any, de
10.30 a 20.30 hores. A la telefonada s'aplica el preu que regeix per a la tarifa local amb caràcter
fix, independentment del lloc des del qual s'efectue i del temps emprat en la consulta.
També es pot obtindre informació a través del correu electrònic (sexinfo_ivaj@gva.es).
Nombre de telefonades ateses durant 2001............................................. 5.961

747

800

595

700
NOMBRE DE
TELEFONADES

734
597

600
500
400

640
558

645

589
498

358

300
200
100
0
MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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Percentatge de consultes per temes
TEMES

MARÇ

Planificació familiar

18,50% 21,45% 23,77% 23,49% 22,87% 24,35% 19,22% 25,55% 22,98% 25,63% 22,78%

Possibilitat d'embaràs no desitjat

20,73% 23,72% 22,85% 22,83% 22,07% 27,03% 20,96% 20,89% 20,79% 21,25% 22,31%

Telèfon de la sexualitat

20,10% 12,00% 12,47% 11,71% 7,85%

5,44%

9,48% 9,81% 12,71% 11,13% 11,27%

Coneixement del cos

10,53% 12,97% 10,13% 8,86% 10,66%

8,75%

11,91% 11,15% 11,28% 10,81% 10,71%

Comportament sexual humà

11,64% 10,69% 10,79% 9,45% 9,39%

8,27%

9,22% 7,90% 9,34% 10,00%

D'altres

18,50% 19,17% 19,99% 23,66% 27,16% 26,16% 29,21% 24,70% 22,90% 21,18% 23,26%

ABRIL MAIG

JUNY

JUL.

AGOST

SET.

OCT.

NOV.

DES.

TOTAL

9,67%

NOMBRE DE TELEFONADES PER TEMA
1.358

1.387

1.330

1400
1200
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638

800

576

600
400
200
0
Planificació familiar

Possibilitat d'embaràs no desitjat

Telèfon de la sexualitat

Coneixement del cos

Comportament sexual humà

D'altres

Nombre de telefonades per edat
<18 anys

19-22 anys

23-26 anys

27-30 anys

+ 30 anys

No es facilita

585

1693

1938

687

665

393
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Percentatge de telefonades per sexe

HÒMENS
40,38%

DONES
59,62%

Nombre de telefonades per dies de la setmana

1.400
1.200
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1.009

1.000
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933
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2.9. TURISME I INTERCANVI

2.9.1. TURIVAJ
L'Institut Valencià de la Joventut, a través de les oficines TURIVAJ de València, de Castelló i
d'Alacant, ofereix, als jóvens entre 14 i 30 anys, diferents propostes i serveis 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 el coneixement d'altres idiomes, cultures, tradicions i estils de vida diferents
per fer realitat la integració i la convivència multicultural dels jóvens valencians.
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 la venda
de credencials (carnets d'estudiant, jóvens, d'alberguista, de professor) que permeten obtindre
diferents serveis turístics en condicions i preus especials (bitllets d'autobús en companyies
nacionals i internacionals, bitllets d'avió internacionals) i, d'una altra banda, mitjançant la
producció i l'oferta de diferents activitats i productes (assegurances de viatge, activitats de
multiaventura, viatges d'esquí, etc.)
Cal assenyalar que amb les oficines TURIVAJ col·laboren els espais joves mitjançant l'emissió
d'algunes credencials i la formalització d'inscripcions en alguns programes.
El nombre total de serveis prestats en els diferents productes durant l'any 2001 ha sigut de
38.908.

2.9.1.1

Credencials

La possessió del carnet d'alberguista en les seues diferents modalitats (adult, juvenil, familiar,
grup i estranger) permet allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional d'Albergs
Juvenils (IYHF), distribuïts de cap a cap de 60 països de tot el món. Tant la Xarxa Espanyola
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d'Albergs Juvenils (REAJ) com la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat Valenciana,
en són membres.
El Carnet d'Estudiant Internacional (ISIC), el Carnet de Professor (ITIC) i el Carnet Jove
Internacional GO-25 (IYTC) donen dret a obtindre descomptes en museus, activitats culturals i
altres serveis arreu del món. Amb els carnets ISIC i IYTC es poden sol·licitar bitllets d'avió a les
oficines TURIVAJ.
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 en 1949, o la FIYTO (Federació Internacional d'Organitzacions de Turisme
Internacional). Són organitzacions sense afany de lucre i tenen el suport d'entitats com la
UNESCO (des de 1968) o l'Organització Mundial de Turisme.
En la pàgina web de l'IVAJ s'ha inclòs tota esta informació i també un enllaç a les diferents
organitzacions involucrades. Els descomptes i avantatges dels carnets estan també disponibles
a través d'un enllaç a la base de dades de la ISTC.

CREDENCIALS

Alacant

Castelló

València

TOTAL

869

647

3.243

4.759

Carnet
d'alberguista
estranger

188

450

461

1.099

Carnet
familiar

133

53

392

578

27

10

183

220

1.555

1.028

5.135

7.718

122

65

376

563

Guia albergs resta món

8

5

23

36

Carnet d'estudiant ISIC

1.605

968

3.940

6.513

123

29

236

388

14

50

116

180

4.644

3.305

14.105

22.054

Carnet
adult

d'alberguista

d'alberguista

Carnet d'alberguista de
grup
Carnet
juvenil

d'alberguista

Guia albergs d'Europa

Carnet
ITIC

de

professor

Carnet
jove
internacional IYTC
TOTAL
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2.9.1.2

Bitllets d'autobús

Pel que fa a les companyies nacionals, les destinacions oferides són Madrid i Barcelona. Quant
al transport en línies internacionals, les destinacions més sol·licitades pels nostres usuaris es
troben a França, Alemanya, Itàlia i El Marroc.

Autobús

Alacant

Castelló

AUTO RES

TOTAL

14

116

130

BACOMA

4

0

56

60

ENATCAR

2

0

0

2

EUROLINES

2

14

44

60

LINEBUS

1

11

21

33

STARBUS

4

3

52

59

13

42

289

344

3,77%

12,20%

84%

100

TOTAL
%

2.9.1.3

València

Bitllets d'avió SATA

Este és el tipus de transport més sol·licitat a les nostres oficines, en virtut dels preus i condicions
especials que ofereix TURIVAJ per a jóvens menors de 26 anys amb el Carnet Jove o el GO
25, o per a estudiants menors de 30 anys amb el carnet ISIC.
SATA és l'Associació Internacional de Trànsit Aeri per a Estudiants (Student Air Travel
Asociation), forma part de la ISTC (Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants) i el
servei més important que presta és mantindre un bitllet aeri uniforme per a estudiants, acceptat
per més de 60 companyies. Amb este bitllet s'obtenen tarifes econòmiques a destinacions de tot
el món. Les seues característiques i condicions, com ara la validesa per a utilitzar el bitllet (entre
6 mesos o un any), la possibilitat de realitzar anul·lacions, canvis de data, canvis de ruta, etc.,
s'adapten a les necessitats dels jóvens.

2.9.1.4

Bitllets Visitor Travelcard

Un altre servei que ofereix el TURIVAJ és la venda de bitllets i passes per a utilitzar transport
públic a l'estranger, com ara el Visitor Travel Card a Londres.
Alacant

Castelló

València

TOTAL

Ian-Dornan

12

21

27

60

%

20%

35%

45%

100%
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2.9.1.5

Assegurances de viatge

És important per a viatjar disposar d'una assegurança que cobrisca possibles incidències al lloc
de destinació, per això TURIVAJ ofereix dues pòlisses de viatge amb dues companyies (Europ
Assistance i Cap Arag-UAP Ibèrica, gestionada per Innovac), en les quals es combinen
l'assistència mèdica i sanitària, amb altres conceptes, com ara la repatriació i la indemnització
per danys en l'equipatge, entre d'altres.
TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES VENUDES
Assegurances per cia. Alacant

Castelló

Europ Assist. Europa
Europ Assist. resta món

Innovac resta del món
TOTAL

TOTAL

0

19

142

161

10

47

68

125

1

10

0

11

110

32

462

604

62

35

253

350

183

143

925

1.251

14,62%

11,43%

73,94%

Innovac Espanya
Innovac Europa

València

TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES VENUDES PER DESTINACIÓ
Assegurances per
destinació

Alacant

Pòlisses Espanya
Pòlisses Europa
Pòlisses resta del món
TOTAL

2.9.1.6

Castelló

València

TOTAL

1

10

0

11

110

51

604

765

72

82

321

475

183

143

925

1251

Campanyes de Multiaventura

Al llarg de l'any s'han portat a terme diferents activitats de Multiaventura. Són propostes per a
practicar senderisme, excursions a cavall, descens de barrancs i altres activitats esportives en
llocs tan interessants com la Serra Mariola, les Hoces del Cabriel, Moraira o l'embassament de
Benagéber, a la Comunitat Valenciana o bé en altres indrets, com ara la serra de Gúdar, la
serralada Cantàbrica, el Pirineu Català, Andorra o l'illa de Mallorca.
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S'hi han programat eixides de cap de setmana, setmanes completes, durant els mesos de juliol
a octubre i eixides especials per als diferents ponts festius del calendari.

MULTIAVENTURA

Alacant

Castelló

25

4

40

Benagéber multiav.

55

26

130

211

Benagéber adolesc.

47

6

64

117

Alemanya adolesc.

2

5

37

44

Moraira

2

0

8

10

Jalance

0

3

22

25

22

10

115

147

0

23

25

48

Serralada Cantàbrica

24

0

65

89

Serra Mariola

11

5

41

57

0

0

45

45

Mallorca

11

8

130

149

Pirineus

62

9

221

292

TOTAL

261

99

943

1303

20%

7,59%

72,37%

100%

Millares

Hoces Cabriel
Serra Gúdar

Terra Mítica

%

2.9.1.7

València

TOTAL
69

Campanya d'Esquí 2000-2001

S'hi van oferir caps de setmana i setmanes blanques en 5 estacions diferents del Pirineu català i
de l'aragonés, del Sistema Penibètic i d'Andorra. També s'hi van organitzar setmanes per a
dates especials, com ara Nadal, Reis i ponts festius, en estacions espanyoles, andorranes i
franceses.
Esta és una de les campanyes amb més acceptació entre els jóvens. En l'edició del 2001 van
participar un total de 4.861, xifra que marca un notable increment respecte del nombre total
registrat en anys anteriors.
Neu 2000/01

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Caps de setmana

441

87

1.926

2.454

Setmanes blanques

940

162

397

1.499

Setmanes especials
TOTAL
%

312

72

524

908

1.693

321

2.847

4.861

34,82%

6,6%

58,56%
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2.9.1.8

Cursos d'idiomes

Este Programa es posa a disposició dels menors de 30 anys interessats a aprendre els idiomes
anglés, francés, alemany i Italià mitjançant cursos impartits en més de 60 escoles distribuïdes
per Gran Bretanya, Irlanda, Malta, Canadà, Estats Units, Àustria, Alemanya i Itàlia. A més de
l'ensenyament s'inclou l'allotjament, en famílies o residències, l'alimentació i possibilitat de
realitzar activitats.
IDIOMA

Alacant

Castelló

València

TOTAL

ALEMANY

14

3

17

34

FRANCÉS

1

6

16

23

33

20

118

171

ITALIÀ

3

2

7

12

TOTAL

51

31

158

240

22,04%

13,46%

64,48%

100%

ANGLÉS

%

PARTICIPANTS PER IDIOMA
ITALIÀ
5%

ALEMANY
14%
FRANCÉS
10%

ANGLÉS
71%

PER PAÏSOS
Gran Bretanya

Alacant

Castelló

València

TOTAL

24

15

72

111

Irlanda

7

5

35

47

Canadà

1

0

2

3

Estats Units

0

0

2

2

Malta

1

0

7

8

França

1

6

16

23

Itàlia

3

2

7

12

Àustria

1

0

6

7

Alemanya

13

3

11

27

TOTAL

51

31

158

240
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2.9.1.9 Reserves en albergs juvenils IBN
Pensant en l'allotjament, des de l'IVAJ es poden reservar places als albergs juvenils de tot el
món adherits a la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF) i que formen part de la
Xarxa Internacional de Reserves (IBN).
Així, es poden reservar i pagar, a les oficines TURIVAJ, les nits d'estada en uns 370 albergs
repartits al llarg de 47 països diferents.

IBN

Alacant

Castelló

València

Llits reservats

1.178

616

2.707

%

26,13%

13,44%

60,42%

IBN PER MESOS

Alacant

Castelló

València

TOTAL
4.501

TOTAL

Gener

14

15

13

42

Febrer

47

30

274

351

Març

42

65

238

345

Abril

81

4

218

303

Maig

377

52

248

677

Juny

198

59

422

679

Juliol

196

160

525

881

Agost

115

31

504

650

Setembre

-3

72

141

210

Octubre

41

72

66

179

Novembre

25

25

38

88

Desembre
TOTAL

45

31

20

96

1.178

616

2.707

4.501

2.9.1.10 Europa Jove
Amb esta programació de viatges a París, Brussel·les i Amsterdam, es posa a disposició dels
jóvens la possibilitat de gaudir de la gran riquesa cultural i artística que ofereixen estes ciutats
ubicades al cor d'Europa.
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Són viatges de 6 a 9 dies de durada que inclouen el transport, l'allotjament (en hotel o alberg
juvenil), el desdejuni i una assegurança de viatge.

PAISAJES

Alacant

TOTAL

Castelló
41

València
22

134

TOTAL
197

2.9.2. OFERTA CONCERTADA
El programa d'Oferta Concertada consisteix en la cessió de l'ús de les instal·lacions juvenils, tant
a la Comunitat Valenciana com en altres comunitats autònomes, a associacions, centres
docents i altres grups, sense afany de lucre, per a la realització de programes d'activitats de
temps lliure.
La convocatòria es va realitzar mitjançant Resolució de 19 de gener de 2001, del director
general de l'IVAJ, publicada en el DOGV núm. 3.946, de 23 de febrer de 2001.
En la convocatòria de 2001, es van oferir 6.405 places en instal·lacions de la Comunitat
Valenciana, 4.413 de les quals es van ocupar, cosa que ha suposat un 69% del total. Pel que fa
a places en instal·lacions d'altres comunitats autònomes, se'n van oferir un total de 685, de les
quals es van ocupar 498.
Aproximadament 200 entitats van presentar la seua sol·licitud per a participar en l'Oferta
Concertada de les quals es van adjudicar 120, distribuïdes com s'indica tot seguit:

Procedència

Nombre d'entitats

Alacant

10

Castelló

5

València

59

Altres comunitats

46
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OFERTA CONCERTADA 2001

INSTAL·LACIONS

QUINZENA

PLACES OFERIDES
juny

juliol

agost

PLACES OCUPADES

TOTAL

juny

juliol

agost

OCUPACIÓ EN %

TOTAL

juny

juliol

agost

TOTAL

1ª

--

500

500

1000

--

350

341

691

--

70%

68%

2ª

--

500

500

1000

--

561

205

766

--

112%

41%

1ª

--

400

180

580

--

372

55

427

--

93%

31%

2ª

--

320

400

720

--

270

--

270

--

84%

0%

1ª

--

390

400

790

--

392

270

662

--

101%

68%

2ª

--

290

600

890

--

265

264

529

--

91%

44%

AJ-Argentina

2ª

55

--

55

110

45

--

55

100

82%

--

100%

91%

AJ-Mar i Vent

2ª

110

--

55

165

55

--

55

110

50%

--

100%

67%

1ª

--

--

110

110

--

--

50

50

--

--

45%

2ª

95

110

110

315

25

127

110

262

26%

115%

100%

AJ-F. de Vinatea

1ª

--

110

110

220

--

83

110

193

--

75%

100%

88%

AJ-La Marina

2ª

110

--

55

165

35

--

50

85

52%

92%

52%

1ª

--

130

80

210

--

120

70

190

--

92%

88%

2ª

--

130

--

130

--

78

--

78

--

60%

--

370

2.880

3.155

6.405

160

2.618

1.635

4.413

43%

91%

52%

CJ-Navalón
CJ-Costa Bella
CJ-Jaume I

AJ-Alborache

RJ-S. Crist del Mar
TOTALS

73%
54%
71%

73%

79%
69%
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INSTAL·LACIONS EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

INSTAL·LACIONS
El Paular (Madrid)

PLACES OFERIDES
juny

juliol

agost

PLACES OCUPADES

TOTAL

juny

juliol

agost

OCUPACIÓ EN %

TOTAL

juny

juliol

agost

TOTAL
(1)

2ª

--

110

--

110

--

28

--

28

--

25%

--

1ª

--

55

--

55

--

55

--

55

--

100%

--

2ª

--

55

--

55

--

55

--

55

--

100%

--

Palancares (Cs-M)

2ª

--

55

--

55

--

55

--

55

--

100%

--

100%

Ezcaray (La Rioja)

2ª

--

110

--

110

--

55

--

55

--

50%

--

50%

Mocayo (Aragó)

1ª

--

50

--

50

--

--

--

--

--

0%

--

Orihuela del Tremedal
(Aragó)

1ª

--

100

--

100

--

100

--

100

--

100%

--

2ª

--

100

--

100

--

100

--

100

--

100%

--

Navarredonda (CL)

1ª

--

--

50

50

--

--

50

50

--

--

100%

100%

0

635

50

685

0

448

50

498

71%

100%

73%

Riopar (Cs-Manxa)

TOTALS

(1)

quinzena

25%
100%

(1)

0%

100%

Renúncies produïdes dies abans de l'inici de l'activitat.
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2.9.3. TURISME SOCIAL

Este programa té com a objectiu facilitar el turisme i els intercanvis, perquè jóvens amb
escassos recursos o poques possibilitats d'eixir del seu entorn, puguen conéixer altres indrets i
altres realitats socials, i fomentar-los valors i actituds com la solidaritat, la tolerància, l'autonomia
personal, la igualtat d'oportunitats, etc. En este Programa poden participar grups de jóvens
d'entre 16 i 19 anys, pertanyents a centres de formació professional, escoles-taller, programes
de garantia social, zones rurals, etc.
El programa està organitzat i finançat per l'INJUVE i consisteix en l'estada durant una setmana
al CEULAJ (Màlaga), convivint amb grups de jóvens d'altres dues comunitats autònomes i
realitzant diferents activitats turístiques, educatives i de temps lliure. Com a novetat de l'any
2001 s'ha d'assenyalar que un dels grups seleccionats ha realitzat esta estada setmanal a
l'alberg juvenil Valle de Baztán (Navarra), gràcies a un oferiment de la Diputación Foral de
Navarra.
L'IVAJ s'encarrega de la difusió del programa i de la selecció dels grups participants en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana.
Els grups participants en l'edició 2001 van ser:
Centre d'Ensenyament Coop. Salus
Centre Social de l'Ajuntament de Callosa del Segura
Comissions Obreres del País Valencià (Alacant)
Fundació Alicante Acoge
IES Sant Mateu (Sant Mateu, Castelló)
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2.10. RESIDÈNCIES, ALBERGS I CAMPAMENTS JUVENILS
2.10.1. RESIDÈNCIES
L'IVAJ, 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,
mitjançant convocatòria pública i que proporcionen manutenció i allotjament als jóvens que, pels
seus estudis, s'han de desplaçar fora del seu domicili familiar.
S'ha d'assenyalar també, que inscrit en el marc d'una col·laboració amb la Direcció General de
l'Esport de la Conselleria de Cultura i Educació, s'ofereix allotjament, a la residència juvenil La
Florida d'Alacant, a 10 esportistes d'elit per tal de facilitar-los la proximitat al lloc d'entrenament,
siti al Centre de Tecnificació de l'Esport d'Alacant.
La Generalitat Valenciana disposa, a través de l'IVAJ, de les residències juvenils següents:

RESIDÈNCIA

Nivells d'estudi

R.J. El Maestrat (Castelló)

Estudis universitaris i
ensenyaments secundaris

R.J. Mare de Déu del Lledó
(Castelló)

Tancada per rehabilitació
integral

R.J. La Florida (Alacant)
R.J. Sant Crist del Mar
(Benicarló)

Places

Quota del curs

77

315.000 PTA

Estudis universitaris

180

504.000 PTA

Estudis universitaris i
ensenyaments secundaris

80

315.000 PTA

La convocatòria de places de residents per al curs 2001/2002 es va realitzar mitjançant la
Resolució de 7 de maig de 2001, de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), publicada en el DOGV núm. 4.030, de 27 de juny de 2001.
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La distribució de sol·licituds presentades i el nombre d'admissions per residència va ser el
següent:

El Maestrat

RESIDÈNCIES
Sant Crist
La Florida
del Mar
0
19

Total
CV
39

Sol·licituds d'estudiants d'ensenyaments secundaris

20

Sol·licituds d'estudiants universitaris

17

62

0

79

37

62

19

118

Total admesos estudiants d'ensenyaments secundaris

20

0

19

39

Total admesos estudiants universitaris

15

29

0

44

Diversos per convenis

0

13

0

13

35

42

19

96

TOTAL SOL·LICITUDS PRESENTADES

TOTAL ADMISSIONS

El percentatge d'ocupació mitjana mensual de les diferents residències va ser:
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Residència
El Maestrat
80,52
80,52
80,52
77,92
77,92
77,92
98,70
98,70
98,70

Residència
La Florida
94,44
95,56
95,56
95,00
96,11
96,67
96,67
97,22
96,67

Residència
Sant Crist del Mar
38,75
37,50
37,50
33,75
33,75
33,75
23,75
23,75
23,75
23,75

ORDRE CONVOCATÒRIA BEQUES RESIDÈNCIA ANY 2001
Com que un dels objectius previstos de l'IVAJ en relació amb les residències juvenils és
possibilitar la pràctica d'activitats recreatives i culturals, i per tal de contribuir a la seua
realització, la Conselleria de Benestar Social convoca unes beques per a jóvens amb pocs
recursos, residents en estes instal·lacions.
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Per al curs el curs 2001/02, s'han convocat estes ajudes per Ordre de 31 de juliol de 2001, de la
Conselleria de Benestar Social, distribuïdes per instal·lació de la manera següent:
BEQUES RESIDÈNCIES

El Maestrat

La Florida

Sant Crist del Mar

Nombre de beques convocades

4

9

2

Nombre de sol·licituds presentades

9

16

4

Nombre de beques adjudicades

4

9

2

Les beques van consistir en l'exempció de la totalitat del pagament de les quotes mensuals a
abonar durant el curs 2001/2002, a les residències juvenils El Maestrat i Sant Crist del Mar, i en
l'exempció del 50%, a la residència juvenil La Florida.

2.10.2. 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 abraçar des de la pràctica d'esports fins a programes
culturals, turístics o simplement de caràcter recreatiu.
A més a més, els albergs, per les seus particulars característiques són llocs idonis per a la
trobada de persones de diferents nacionalitats, races i cultures, que permeten aconseguir un
clima i un ambient de convivència que possibilita l'intercanvi cultural i les experiències
compartides.
El programa d'albergs va adreçat, fonamentalment, a la població juvenil en general. Però, per
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 de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF) i ser, per tant, posseïdor d'un carnet
d'alberguista en la modalitat juvenil, d'adult, familiar o de grup.
Cal destacar que enguany s'ha obert la possibilitat de realitzar reserves mitjançant el correu
electrònic i també la possibilitat d'abonar el pagament mitjançant targeta bancària o de crèdit a
les mateixes instal·lacions.
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.
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Proporcionar infraestructures i equipament per a les activitats organitzades directament per
l'IVAJ.
RELACIÓ D'ALBERGS I CAMPAMENTS
Denominació

Places

Alberg Juvenil Argentina

Ciutat

140 Benicàssim

Província

Règim
d'obertura

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil El Maestrat

77 Castelló

Castelló

Temporada

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

56 Morella

Castelló

Permanent

10/188 Alacant

Alacant

Permanent

Alacant

Permanent

València

Permanent

108 Castelló

Castelló

Temporada

48/76 Castelló

Castelló

Permanent

València

Permanent

Alberg Juvenil La Florida
Alberg Juvenil La Marina

130 Moraira-Teulada

Alberg Juvenil Mar i Vent

94 Piles

Alberg Juvenil Mare de Déu del Lledó
Alberg Juvenil Sant Crist del Mar
Alberg Juvenil Torre d'Alborache

116 Alborache

Campament Juvenil Costa bella

200 Guardamar del Segura

Alacant

Temporada

Campament Juvenil Jaume I

300 Alcossebre-Alcalà de Xivert

Castelló

Permanent

Campament Juvenil Navalón

300 Navalón-Enguera

València

Permanent

OCUPACIÓ
ALBERGS
Alberg Juvenil Argentina

Total
alberguistes

Nombre total de
pernoctacions

Mitjana ocupació anual

8.287

26.009

57,34%

789

3.382

58,56%

Alberg Juvenil La Marina

9.819

23.981

56,93%

Alberg Juvenil Mar i Vent

6.707

17.515

59,69%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

7.456

18.977

50,34%

Residència Juvenil La Florida
(en règim d'alberg)

3.392

12.275

71,04%

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

1.101

4.605

50,05%

37.551

106.744

Alberg Juvenil Francesc de
Vinatea

Totals
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Detall d'ocupació per menors i majors de 26 anys
Menors 26 anys

Majors 26 anys

ALBERG

Total

% sobre el total
d'este grup

Alberg Juvenil Argentina

5.467

66%

2.820

34%

547

69%

242

31%

Alberg Juvenil La Marina

6.630

68%

3.189

32%

Alberg Juvenil Mar i Vent

4.459

66%

2.248

34%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

5.689

76%

1767

24%

Residència Juvenil La Florida (en
règim d'alberg)

2.270

67%

1.118

33%

676

61%

425

39%

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

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

25.738

68,55%

Total

% sobre el total
d'este grup

11.809

31,45%

PREUS DE LA XARXA VALENCIANA D'ALBERGS JUVENILS
Fins als 25 anys
SERVEIS

T. ALTA

A partir dels 25 anys

T. BAIXA

T. ALTA

T. BAIXA

PENSIÓ COMPLETA

1.900

1.700

2.400

2.225

MITJA PENSIÓ

1.700

1.235

1.900

1.700

ALLOTJAMENT I DESDEJUNI

900

800

1.400

1.240

ALLOTJAMENT

800

770

1.100

915

SOPAR O DINAR

700

620

800

715

Temporada alta : Nadal, Setmana Santa i de maig a setembre
Temporada baixa: resta de l'any

Preus als campaments: 250 PTA per persona i dia. No hi ha diferència per temporada.
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2.11. CARNET JOVE

2.11.1. CARNET JOVE EURO <26
El Carnet Jove és un programa desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut que consisteix
principalment a oferir als jóvens, serveis i avantatges a fi que puguen adquirir, mitjançant un
descompte sobre el preu habitual, un conjunt de béns i productes culturals de consum preferent
entre la joventut.
Este programa es duu a terme conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb 32
països de l'entorn europeu, que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA),
entitat radicada a Amsterdam (Holanda), que garanteix la reciprocitat de les prestacions als
diferents països adscrits.
El Carnet Jove, consisteix en una targeta bancària identificadora de l'usuari, que constitueix
l'instrument pel qual es reconeix el programa.
Esta targeta l'emeten, a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les entitats següents:
CAM
BANCAIXA
Caixa Ontinyent
Caixes rurals
Per poder accedir-hi, cal tindre entre 14 i 26 anys i un compte bancari obert en qualsevol de les
sucursals de les entitats abans esmentades, i abonar la quantitat de 1.060 PTA.
Durant l'any 2001, el nombre d'empreses col·laboradores s'ha calculat en 1.500. S'hi ha
d'assenyalar que, igual que en anys anteriors, els serveis amb més demanda del Carnet Jove
han sigut aquells que han fomentat la mobilitat entre els jóvens. Així, el programa de transport
urbà i interurbà ha constituït un clar èxit i hi han participat les següents empreses de transport:
EMT de València, MASATUSA d'Alacant, UBESA, Buñol, Herca, La Serranica, Travicoi,
Starbus, La Concepció i Fernanbus.
Pel que fa a col·laboradors públics, cal destacar que quasi 40 ajuntaments de la nostra
Comunitat tenen subscrits acords per al desplegament del programa de Carnet Jove, a fi de
facilitar la presència dels jóvens en activitats culturals, esportives i lúdiques organitzades per les
mateixes corporacions.
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El nombre total de beneficiaris l'any 2001 ha sigut de 305.172, cosa que ha suposat un notable
increment respecte d'exercicis anteriors. La distribució per províncies ha sigut la següent:

Alacant
Castelló
València
Altres comunitats

26%
9%
63%
2%

USUARIS DEL CARNET JOVE PER SEXE

35%

HÒMENS
65%

DONES

Un altre dels serveis que presta el programa del Carnet Jove és l'edició d'una revista informativa
de l'IVAJ titulada Jóvens, de la qual, durant l'any 2001, es van editar els números 14,15 i 16,
amb una tirada mitjana de 300.000 exemplars.

2.11.2. CARNET +26
El Carnet +26 va sorgir com un instrument per a facilitar l'accés a jóvens d'entre 26 i 29 anys, i
per tant no inclosos en el segment d'edat que abraça el Carnet <26, a distints serveis i
avantatges de tipus financer. Així, en data 26 d'octubre de 2000, es va subscriure un conveni
entre l'IVAJ i la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis (FVCA) per tal d'aconseguir la
consecució dels objectius següents:

1. Articular una xarxa de distribució del Carnet +26
2. Aprofundir en el col·lectiu destinatari i la seua problemàtica de vessant econòmica,
mitjançant un esforç conjunt que millore la relació i comunicació amb els destinataris del
Carnet +26
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3. Promocionar l'accés del segment de població comprés entre els 26 i els 29 anys a una sèrie
de línies de productes financers especialment dissenyades, en què reben un tractament
preferent, amb una especial referència a:
Préstecs blans per a l'adquisició de productes d'interés especial per als jóvens
Crèdits per a la realització d'estudis especialitzats, màsters i d'altres
Crèdits relacionats amb el primer establiment professional del/de la jove o amb la creació
d'empreses
Préstecs per a l'adquisició del primer habitatge
El nombre total de beneficiaris l'any 2001 ha sigut de 18.139, un 68,4% dels quals eren dones i,
un 31,6%, hòmens, cosa que ha suposat un notable increment respecte d'exercicis anteriors. La
distribució per províncies ha sigut la següent::
Província
Alacant
Castelló
València
Altres comunitats

%
35%
6%
63%
59%

USUARIS DEL CARNET +26 PER SEXE

31,60%

HÒMENS
68,40%

DONES

Pel que fa al nombre d'empreses col·laboradores, l'any 2001 s'ha arribat a les 820.
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2.12. PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL
Entre les funcions de l'IVAJ figuren les d'afavorir la inserció social dels jóvens i contribuir a la
millora de la seua qualitat de vida i a la superació de les desigualtats socials. Per a això, s'ha
posat en marxa un programa de suport a les associacions i entitats que realitzen programes
d'actuació en barris d'acció preferent o adreçats a jóvens immigrants, reclusos i exreclusos,
discapacitats, etc.
Per primera vegada s'ha inclòs en el pressupost de l'IVAJ una línia de subvenció (cap. IV) per a
col·laborar amb entitats que porten a terme programes d'este tipus, col·laboració que es
concreta en la signatura dels convenis corresponents.
Els objectius d'este programa es centren en:
Donar suport a la realització d'activitats adreçades a col·lectius de jóvens desfavorits o amb
risc d'exclusió social.
Fomentar els valors de la solidaritat, la tolerància i la no discriminació.
Afavorir la participació de jóvens discapacitats o amb risc d'exclusió en activitats educatives,
culturals i de temps lliure.

CONVENIS SUBSCRITS DURANT 2001
L'any 2001 s'han signat convenis amb cinc entitats que realitzen activitats que responen als
objectius indicats. Les entitats i l'objecte dels convenis han sigut els següents:
Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist: conveni per a la realització d'activitats de temps
lliure per a jóvens i formació d'animadors i tècnics en matèria de joventut (2.197.500 PTA /
13.207,24 EUR)
Associació d'Iniciatives Solidàries: conveni per a la posada en funcionament d'un centre
d'informació al Centre Penitenciari de València per facilitar l'accés de les persones recluses i
exrecluses a diferents tipus de recursos que contribuïsquen a la seua promoció i reinserció
social (2.000.000 PTA / 12.020,24 EUR)
ADSIS-Centre Taleia: conveni per a la posada en marxa d'un centre d'informació juvenil i
d'assessoria sociolaboral per contribuir a la inserció social i laboral dels jóvens del barri de
Quatre Carreres (3.000.000 PTA / 18.030,36 EUR)
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Associació de Veïns de Natzaret: conveni per a la posada en funcionament d'un centre
adreçat a la inserció social dels jóvens a través de la informació i la formació (1.000.000
PTA / 6.010,12 EUR)
Fons Valencià per la Solidaritat: col·laboració en activitats de formació del voluntariat i
allotjament estudiants universitaris sahrauís en residències juvenils de l'IVAJ (3.000.000
PTA / 18.030,36 EUR)
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2.13. PROGRAMES EUROPEUS
2.13.1. PROGRAMA JOVENTUT
La Decisió 1031/2000 CE del Parlament i del Consell de la Unió Europea de 13 d'abril de 2000,
va establir per al període comprés entre l'1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2006, el
programa d'acció comunitària Joventut, relatiu a la política de cooperació en l'àmbit de la
joventut i que inclou el Servei Voluntari Europeu i els intercanvis de jóvens tant dins de la UE
com amb tercers països.
L'IVAJ és l'organisme responsable de coordinar i gestionar el programa a la Comunitat
Valenciana, de difondre les diferents opcions que ofereix, d'informar les sol·licituds i avaluar els
projectes presentats, i d'efectuar el seguiment dels intercanvis i dels projectes de voluntariat.
En este sentit, i durant l'any 2001 s'ha dissenyat i programat, per primera vegada, una
campanya formativa i de difusió del Programa en col·laboració amb les escoles d'animadors
juvenils. A l'efecte s'han editat fullets sobre les diferents accions que inclou el Programa que
s'han distribuït entre les diferents associacions juvenils i també a través dels centres i punts
d'informació juvenil distribuïts al llarg de la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, l'IVAJ ha participat en les activitats promogudes per l'Agencia Nacional Española,
i ha format part dels grups de treball d'Informació i avaluació, constituïts amb la finalitat de
millorar l'aplicació del Programa.
Els objectius del programa Joventut es persegueixen mitjançant les accions següents:

Acció 1. La Joventut amb Europa
Es tracta d'intercanvis de grups de jóvens basats en un projecte realitzat per ells, l'objectiu bàsic
del qual és contribuir a una formació que els convertisca en part activa de la societat en què
viuen, tot desenvolupant valors que prenguen com a base la democràcia, la solidaritat i el
respecte per la multiculturalitat.
La major part dels projectes presentats s'han centrat en temes com la convivència entre les
diferents cultures i realitats, el medi ambient i la formació juvenil.
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Activitats realitzades
Es van realitzar un total de 16 projectes d'intercanvi entre enviaments i acollides. I hi van
participar un total de 276 jóvens valencians i una quantitat semblant procedent de diferents
països.

Província

Sol·licituds

Projectes realitzats

Projectes no realitzats

València

13

9

4

Alacant

16

7

9

Castelló

1

0

1

Quant als països interlocutors, cal esmentar Itàlia, Alemanya, Finlàndia, Portugal, França,
Holanda, Noruega, Polònia, Grècia i Eslovènia

Acció 2. El Servei Voluntari Europeu
Es tracta d'una acció de voluntariat adreçada a jóvens de la Unió Europea, amb edats
compreses entre els 18 i els 25 anys, l'objectiu bàsic de la qual és potenciar el voluntariat entre
la joventut i, alhora, proporcionar als jóvens oportunitats en el camp de l'educació, per tal de
contribuir a la seua formació a través de l'experiència aconseguida en un projecte i a través de
l'aprenentatge d'un altre idioma.
Els projectes de voluntariat, que tenen una gran càrrega social, s'han orientat fonamentalment a
activitats relacionades amb la formació, l'animació per a la tercera edat, la reinserció social i
altres activitats de caràcter solidari.
Les entitats que han participat en l'acollida o l'enviament de voluntaris han sigut:
EMAUS (Altea): acollida i enviament
Escola Lliure WALDORF (Alacant): acollida
Casa de la Joventut SAUQALA (Alaquàs): acollida i enviament
Associació XARXA (Llíria): acollida i enviament
Associació ÀGORA CULTURAL (València): acollida i enviament
Gabinet d'Integració Europea de la Diputació de Castelló: acollida i enviament
Associació RONCADELL (València): enviament
Casa de la Joventut L’AMAGATALL (Manises): enviament
AENEIS (Torrent): enviament
Associació Universitària per a la Promoció del Voluntariat (Alacant): acollida i enviament.
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Jóvens participants
- Acollides:
60 jóvens procedents de França, Itàlia, Alemanya, Dinamarca, Suècia, Holanda, Noruega i
Bèlgica.
- Enviaments:
17 jóvens amb destinacions a Irlanda, Alemanya, Grècia, Itàlia, Finlàndia, Bèlgica, el Regne
Unit, França i Liechtenstein.

Acció 3. Iniciatives relatives a la joventut
Són projectes creatius i innovadors que persegueixen la inserció social dels jóvens i que són
dissenyats i posats en pràctica pels mateixos jóvens.
Iniciatives Juvenils de Grup
Estan adreçades a jóvens de medis culturals, geogràfics o socioeconòmics desfavorits. Han de
ser promogudes i realitzades per grups de quatre jóvens com a mínim.
Se'n van presentar un total de quatre projectes al llarg de l'any, dels quals només es va aprovar
un, que no va arribar a realitzar-se perquè el grup de jóvens va renunciar al projecte.
Iniciatives Individuals. Capital Futur
Són projectes individuals, de desenvolupament personal i professional que puguen revertir en
benefici de la comunitat local o d'altres jóvens. Únicament poden ser realitzats per jóvens que
hagen participat en el Servei Voluntari Europeu i que els permeten rendibilitzar els
coneixements i habilitats adquirides durant la seua realització.
Els projectes presentats van ser:
Oficina d'Informació sobre Programes Europeus, presentat per Agora Cultural de
València.
Suport i assessorament a jóvens, presentat per l'Associació EMAUS d'Altea.

Acció 4. Mesures d'Acompanyament
a) Cursos de formació relatius a les accions 1, 2 i 3 del Programa:
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CURSOS

Lloc

Data

Participants

Curs sobre l'Acció 3

Benicàssim

Del 16 al 20 d'abril

28

Curs sobre les
accions 1 i 3

Teulada-Moraira

Del 26 al 28 d'octubre

15

Curs sobre l'Acció 2

Escola d'Animadors Juvenils
de València

Del 5 al 7 de novembre

35

Curs sobre les
accions 1 i 3

Escola d'Animadors Juvenils
de València

Del 29 de novembre a
l'1 desembre

35

b) Visites d'estudi
Un total de huit jóvens valencians han participat, a proposta de l'Agencia Nacional Española
(ANE), en trobades internacionals relacionades amb la informació juvenil, la conflictivitat juvenil,
les connexions interculturals, el servei voluntari i el treball juvenil.
Les visites es van realitzar a Bèlgica, Portugal, Hongria, Lituània, Alemanya i Romania.
c) Jornades informatives i tallers
Organitza

IVAJ

Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
Consell de la Joventut i la
Regidoria de Joventut de l'Aj.
d'Alzira
Gabinet d'Integració Europea
de la Diputació de Castelló

Lloc
Espai Jove de Gandia

Data
4/12/01

Espai Jove de Peníscola

10/12/01

Espai Jove de Xàtiva

11/12/01

Espai Jove d'Elx-Orihuela

12/12/01

Espai Jove Alcoi

13/12/01
27-30/09/01

Participants

100

4

23/11/01

175

29/03/01

55
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d) Altres activitats:
-Seminari sobre "Experiències alternatives a l'oci tradicional“
e) Activitats relacionades amb la gestió, l'organització i el desplegament del programa Joventut:

•

COMISSIÓ TÈCNICA

L'IVAJ hi participa en el ple i en forma part dels grups de treball d'Informació i de Formació.
La Comissió Tècnica és un òrgan de gestió del programa Joventut que està format pel personal
de l'INJUVE encarregat de la seua aplicació (Servei Europa), els responsables del programa a
les comunitats autònomes i un representant del Consejo de la Juventud de España. Les seues
funcions són les següents:

•

-

Determinar criteris per a la gestió del Programa, seguint les orientacions generals de la
Comissió Europa i les línies d'actuació establides pel Consell Rector de l'Agencia
Nacional Española.

-

Elaborar el pla anual de treball de l'Agencia Nacional Española.

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

La Comissió d'Avaluació també forma part dels òrgans de gestió del programa Joventut i està
composta per personal del Servei d'Europa de l'INJUVE, representants de sis comunitats
autònomes, que són convocats per torn rotatori, i un representant del Consejo de la Juventud
de España.
Té com a funcions la valoració dels projectes que es presenten en les distintes comunitats
autònomes per a participar en les diferents accions que conformen el programa Joventut.
Esta Comissió es reuneix cinc vegades a l'any per tal de valorar els projectes presentats en
cada una de les cinc convocatòries del Programa.

•

TROBADES I ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Estes activitats estan relacionades amb el desplegament del Programa, amb l'objecte d'assolir
la màxima qualitat en la seua gestió i aplicació. Poden estar organitzades per l'Agencia Nacional
Española o pels organismes de Joventut de les comunitats autònomes.
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•

SEMINARIS D'AVALUACIÓ INTERMÈDIA

Els seminaris d'avaluació intermèdia són activitats previstes en l'Acció 2 (Servei Voluntari
Europeu, SVE). L'organització d'estes activitats correspon a l'Agencia Nacional Española i
s'adrecen als voluntaris de projectes del SVE que estan en organitzacions d'acollida
espanyoles.
Estos seminaris pretenen crear un fòrum de trobada per a intercanviar experiències entre
voluntaris i organitzacions amb la finalitat de resoldre dificultats concretes i plantejar, entre tots,
propostes de millora que servisquen per a complir les expectatives de tots els agents involucrats
en el Programa i millorar la realitat dels projectes de manera que, finalment, es complisquen els
objectius de qualitat del SVE.
Enguany s'han realitzat tres trobades d'avaluació, en les quals han participat jóvens voluntaris
que actualment estan realitzant el seu període de voluntariat a Espanya, tutors dels voluntaris
assistents a la trobada i responsables del SVE de les distintes comunitats autònomes.
Estos seminaris tenen una durada que oscil·la entre els quatre i els cinc dies, i s'han realitzat al
Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ) a Mollina (Màlaga).

•

FORMACIÓ A L'ARRIBADA

Són cursos de formació que s'imparteixen als jóvens que participen en el Servei Voluntari
Europeu durant les primeres sis setmanes de la incorporació als seus projectes amb l'objectiu
de facilitar-li al voluntari la integració al país d'acollida. Estos cursos consten, bàsicament, d'una
formació lingüística i sociocultural i tenen una durada de cinc dies.
Els cursos poden ser organitzats per l'Agencia Nacional Española (ANE), les comunitats
autònomes o les organitzacions d'acollida que tenen cinc o més voluntaris. L'IVAJ ha coordinat,
amb l'associació Xarxa de Llíria, els dos cursos que s'han realitzat enguany a la Comunitat
Valenciana. Les dates dels cursos foren les següents:
Del 3 al 7 de setembre
Del 19 al 23 d'octubre

•

VISITES A PROJECTES DE VOLUNTARIAT

Es van realitzar visites a diferents projectes de voluntariat que coordina l'associació EMAUS
d'Altea, que van arribar a reunir un total de 20 voluntaris.

PÀG. 92

MEMÒRIA DE L'IVAJ 2001

2.13.2. EUROESCOLA
Programa del Parlament Europeu adreçat a jóvens escolars d'entre 14 i 19 anys amb l'objectiu
bàsic de donar-los a conéixer la composició i funcionament d'esta Institució comunitària, a més
de possibilitar-los una jornada de convivència, perquè debaten sobre els seus assumptes i
s'adonen de la importància d'una Europa unida.
L'IVAJ ha col·laborat amb l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya i altres organismes de
joventut, i ha seleccionat el grup de jóvens valencians que han participat en esta Trobada –una
jornada celebrada a Brussel·les el 13 de febrer de 2002– amb altres jóvens procedents dels
distints països que conformen la Unió Europea.
L'IVAJ s'ha encarregat de difondre les bases del concurs entre els centres d'educació
secundària de la Comunitat Valenciana, ha participat en la preparació i ha assessorat els grups
participants, i n'ha seleccionat els treballs.
El tema del concurs de la passada VIII edició (2000-2001) va ser "La carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea“ i van participar-hi 4 centres educatius, el guanyador dels quals
va ser l'IES Mare de Déu del Remei d'Alacant.
Durant els mesos de setembre i desembre de l'any 2001 es va procedir des de l'IVAJ a donar
difusió a la futura IX edició del concurs que es celebrarà sota el lema "L'euro“.

2.13.3. SUBCOMISSIONS MIXTES
Programa d'intercanvi juvenil que funciona dins del marc dels convenis culturals signats per
l'Estat espanyol amb altres estats. L'objectiu és propiciar trobades de treball entre responsables
d'associacions juvenils espanyoles o d'organismes de joventut amb els d'un altre país
(organització de seminaris, reunions d'experts, jornades d'estudi...).
Les entitats o organismes presenten el seu projecte a través de l'organisme responsable de la
joventut a la seua comunitat autònoma i, després de les trobades i els acords corresponents,
se'n decideix sobre la viabilitat i finançament.
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PROJECTES REALITZATS L'ANY 2001
- SUBCOMISSIÓ MIXTA HISPANOALEMANYA
"La integració dels jóvens desfavorits“, va ser el tema elegit per l'associació EMAUS (Altea) i la
Internationaler Bund d'Alemanya. L'estada a Alemanya i l'acollida a Altea del 2 al 7 d'octubre.
Els participants van ser 11 (5 espanyols i 6 alemanys).
"La participació juvenil i la igualtat d'oportunitats“, va ser el tema elegit pel Consell de la Joventut
de la Comunitat Valenciana i el seu homòleg, el Landesjugendrig Schleswig-Holstein a Bad
Segeberg (Alemanya), del 29 d'octubre al 4 de novembre. Els participants van ser 16 (8
espanyols i 8 alemanys).
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2.14. ALTRES ACTIVITATS
2.14.1. EXPOJOVE 2001
Del 22 al 31 de desembre de 2001 es va celebrar Expojove 2001 a les instal·lacions de la Fira
de València. La participació de l'IVAJ es va realitzar, per segon any consecutiu, dins de l'estand
de la Generalitat Valenciana i es va centrar en tres activitats:
La projecció d'un vídeo realitzat per a l'esdeveniment en què s'oferia als jóvens una visió
general de les activitats i els programes de l'IVAJ.
Un espai informatiu en què es podia obtindre informació personalitzada sobre qualsevol
tema d'interés relacionat amb els serveis que presta l'IVAJ i sobre les activitats que
organitza.
Determinades actuacions teatrals en les quals els jóvens participaven directament en la
resolució de situacions en què es plantejaven temes relacionats amb la violència, la no
discriminació, el sexisme, etc.

2.14.2. EXPONADAL
Per segon any consecutiu l'IVAJ ha participat en esta Fira que va tindre lloc del 26 de desembre
de 2001 al 2 de gener de 2002 a la Institució Firal Alacantina (IFA). L'IVAJ hi va actuar com a
entitat col·laboradora i patrocinadora i, a més a més, va disposar d'un estand en què els jóvens
alacantins van rebre informació sobre les activitats que l'Institut realitza i sobre els serveis que
presta.

2.14.3. JORNADES I CONGRESSOS
VI CONGRÉS NACIONAL SOBRE LA SIDA. VALÈNCIA, DEL 3 AL 6 D'ABRIL
Organitzat per SEISIDA (Societat Espanyola Interdisciplinària de la SIDA) i la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana.
En el Congrés es van presentar les últimes investigacions sobre el VIH-SIDA, tant en els
aspectes sanitaris com en els aspectes socials. Hi van participar especialistes en tots els camps
relacionats amb la malaltia i les associacions d'afectats van tindre una presència important.
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L'IVAJ va formar part del Comité Organitzador del Congrés i el Director General va ser membre
del Comité d'Honor.
APLEC DEL VOLUNTARIAT. CASTELLÓ, DEL 29 AL 30 DE SETEMBRE
Organitzat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana. L'IVAJ
va participar mitjançant un estand en què es facilitava informació sobre el programa de
Voluntariat Forestal.
II FIRA D'ASSOCIACIONISME. MURCIA, DEL 18 AL 21 D'OCTUBRE
Organitzada per la Conselleria de Presidència de la regió de Múrcia. L'IVAJ va disposar d'un
estand per a facilitar informació sobre els seus programes i serveis.
JORNADES INTERNACIONALS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL "PRENEM LA PARAULA /
TOMAMOS LA PALABRA“. BURJASSOT - SILLA, 10, 16 I 17 DE NOVEMBRE
Organitzades per Xarxa Joves.net i ACSUR-Las Segovias. Per segon any consecutiu, l'IVAJ ha
col·laborat en les jornades de participació organitzades per Xarxa Joves.net (una xarxa que
integra més de 15 municipis de la Comunitat Valenciana) i que en 2001 van estar adreçades a
potenciar la participació dels jóvens en activitats relacionades amb l'Acció Social.
Van participar en les Jornades més de 200 tècnics de joventut, regidors i responsables
d'associacions de la Comunitat Valenciana.
JORNADES "SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER ALS
JÓVENS“. VALÈNCIA, DEL 14 AL 15 DE NOVEMBRE
Organitzades per l'INJUVE en col·laboració amb l'IVAJ. Estes Jornades pretenien ser un fòrum
de debat sobre les tecnologies de la informació i la seua relació amb els jóvens, i van incidir
especialment en el paper de les tecnologies com a factor d'exclusió o integració social i la seua
importància en els àmbits educatiu i laboral, tant en les societats avançades com en els països
menys desenvolupats.

Hi van participar 150 tècnics de joventut municipals i de diverses comunitats autònomes,
responsables d'associacions juvenils i de consells de joventut, regidors i professors universitaris.
Les Jornades van ser inaugurades per la directora general de l'INJUVE i el director general de
l'IVAJ.
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3. ASSOCIACIONISME
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3.1. ASSOCIACIONISME
L'actuació de l'IVAJ en este àmbit es centra en:
1. El manteniment i l'actualització del Cens d'Associacions Juvenils i Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut.
Durant l'any 2001 s'ha realitzat la inscripció en el Cens de 33 associacions juvenils, inscripcions
que tot seguit es detalla:

CPRV

NOM

LOCALITAT

INSCRIPCIÓ

SECC. APT.

NÚM.

03002

CLUB DE ROL EL MEDIEVO OSCURO

ALACANT

22/10/2001

1ª

AJ1

583

03002

VISUALIA CASCO ANTIGUO ASOCIACIÓN

ALACANT

29/10/2001

1ª

AJ1

584

JUVENIL
03005

ZIG-ZAG ANIMACIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL

ALACANT

17/12/2001

1ª

AJ1

589

03005

TRES PARES DE HUEVOS - ASOCIACIÓN

ALACANT

05/02/2001

1ª

AJ1

572

JUVENIL
03009

GRUPO RYD (RUBEN YUSTE DOMINGUEZ)

ALACANT

29/01/2001

1ª

AJ1

569

03016

JOVES PER LA FESTA D'ALACANT

ALACANT

08/05/2001

1ª

AJ1

578

03300

EL MOVI ASOCIACIÓN JUVENIL

ORIHUELA

12/04/2001

1ª

AJ1

575

12004

SANAYMAR JOVENES (de San Agustín y San

CASTELLÓ

29/01/2001

1ª

AJ1

570

Marcos)
12400

ASOCIACIÓN JUVENIL DE CINE (AJCISE)

SEGORBE

29/01/2001

1ª

AJ1

567

46003

CULTURA JOVEN SIGLO XXI COMUNIDAD

VALÈNCIA

21/02/2001

1ª

AJ1

573

VALÈNCIA

28/05/2001

1ª

AJ2

151

VALENCIANA
46008

VALENCIANA DE AYUDA A PERSONAS
EXCLUIDAS

46009

TI.MA.TE.DE

VALÈNCIA

05/02/2001

1ª

AJ2

148

46009

ATLAS ANIMACIÓN-ASOCIACIÓN

VALÈNCIA

26/04/2001

1ª

AJ2

149

46014

DONA'T CORDA ASSOCIACIÓ

VALÈNCIA

06/11/2001

1ª

AJ2

153

46014

COPROM, ASOCIACIÓN

VALÈNCIA

30/08/2001

2ª

EP1

126

46017

INICIATIVA JOVE-JOVES D'ESQUERRA VERDA

VALÈNCIA

17/12/2001

3ª

SJPP

20

DEL PAÍS VALENCIÀ
46017

CAMPO EL CURA ASOCIACIÓN JUVENIL

VALÈNCIA

12/04/2001

1ª

AJ1

577

46018

HISPANO IRLANDESA ASOCIACIÓN JUVENIL

VALÈNCIA

29/10/2001

1ª

AJ1

586

46100

BAKU ASOCIACIÓN JUVENIL

BURJASSOT

17/12/2001

1ª

AJ1

588

46460

D'ANIMADORS ANIMACCIÓ ASSOCIACIÓ

SILLA

29/10/2001

1ª

AJ1

585

JUVENIL
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CPRV

NOM

LOCALITAT

INSCRIPCIÓ

SECC. APT.

NÚM.

46460

KOL·LECTIU POK A POK

SILLA

05/02/2001

1ª

AJ2

147

46700

PARPALLÓ ASSOCIACIÓ JUVENIL

GANDIA

11/05/2001

1ª

AJ1

580

46740

SOM LA LLET CARCAIXENT ASSOCIACIÓ

CARCAIXENT

17/12/2001

1ª

AJ1

590

JUVENIL
46800

CENTRE JUNIOR ATALAIA

XATIVA

12/04/2001

1ª

AJ1

576

46900

AENEIS, ASSOCIACIÓ PER ALS INTERCANVIS

TORRENT

23/02/2001

1ª

AJ1

574

ALFAFAR

29/01/2001

1ª

AJ1

568

MISLATA

20/07/2001

1ª

AJ1

581

ENTRE JOVES ENTUDIANTS
46910

ESPURNA ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL
RECREATIVA

46920

VANADIUM ROCK MISLATA ASOCIACIÓN
JUVENIL

46920

FENRIS ASOCIACIÓN JUVENIL

MISLATA

01/08/2001

1ª

AJ1

582

46920

FORUM JOVE DE MISLATA (FJM)

MISLATA

29/10/2001

1ª

AJ1

587

46920

ASSOCIACIÓ QUERA TEATRE

MISLATA

19/07/2001

1ª

AJ2

152

46970

SANT MIQUEL 2001- ASSOCIACIÓ JUVENIL

ALAQUÀS

05/02/2001

1ª

AJ1

571

46970

RIDDIMWIZE-Ritmo Sabio ASSOCIACIÓ

ALAQUÀS

09/05/2001

1ª

AJ1

579

PATERNA

08/05/2001

1ª

AJ2

150

CULTURAL
46980

GRUPO DE MAJORETTES CIUDAD JARDIN -LA
COMA

2. El manteniment i l'actualització del Registre de Consells locals de Joventut
Durant l'any 2001 s'ha realitzat la inscripció següent:
CONSELL LOCAL DE JOVENTUT

President

CONSELL LOCAL DE JOVENTUT

FCO. ARENAS VALLADOLID

CP

Ciutat

Data

46920 MISLATA 06/08/01

Núm.
CLJ/031

DE MISLATA

3. L'assessorament i la informació als consells de joventut i a les associacions juvenils
en temes que els interessen, tant en matèria legal com de procediment

4. Les ajudes per al foment de l'associacionisme
Subvenció al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV)
Per tal de contribuir financerament al funcionament i a la realització del programa anual
d'activitats per a l'any 2001 del CJCV, per resolució d'1 de març de 2001, del director
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general de l’Institut Valencià de la Joventut es va concedir, al Consell de Joventut de la
Comunitat Valenciana, CJCV, una subvenció de 42.000.000,– PTA
Ajudes adreçades a finançar programes anuals d'associacions juvenils, entitats prestadores
de serveis a la joventut i seccions juvenils dels partits polítics i de les organitzacions
sindicals, amb àmbit d'actuació a la Comunitat valenciana.
Per Ordre de 30 de març de 2001, es va convocar concurs públic per a la concessió
d'ajudes destinades al finançament parcial dels programes anuals de les associacions que,
a més de les activitats pròpies del seu funcionament, desenvolupament i difusió, incloguen
actuacions amb algun dels objectius següents: la promoció de la tolerància, la solidaritat i el
respecte mutu, i la prevenció de qualsevol tipus de discriminació; el foment i la formació del
voluntariat juvenil; la promoció de l'ocupació juvenil; el foment de la participació de les dones
jóvens; la promoció d'estils de vida saludables; la participació en activitats internacionals i de
cooperació; la formació i la informació en matèria mediambiental; la protecció del medi
ambients, i activitats educatives d'oci i temps lliure.
A la convocatòria de l'any 2001, que tenia un pressupost de 85.000.000,– PTA, s'han
presentat 48 entitats, 18 de les quals n'han resultat adjudicatàries.
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4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
JUVENIL
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4.1. CENTRE
COORDINADOR
INFORMACIÓ JUVENIL

DE

DOCUMENTACIÓ

I

El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (d'ara endavant, CCDIJ) és una
unitat de l'IVAJ que té com a funció primordial facilitar informació i documentació a la Xarxa
Valenciana de Serveis d'Informació Juvenil, mitjançant la creació i actualització dels serveis
d'informació juvenil.
El CCDIJ s'ocupa també d'assessorar les institucions, les entitats interessades i els
professionals que treballen en este camp en tot allò que fa referència a l'organització de la
informació juvenil i a la creació i organització dels serveis d'informació juvenil.

OBJECTIUS
1. Recopilació de totes les informacions que puguen ser d'utilitat en el treball diari dels
informadors.
2. Donar una informació plural en tots els àmbits.
3. Fer una especial atenció a les demandes del professional, per poder donar-li una resposta
personalitzada i d'acord amb la realitat en què s'ubica el CIJ.
4. Incidir en totes aquelles institucions o organismes que, dins de les seues competències, es
relacionen amb l'àmbit juvenil o s'hi troben en tots els aspectes (universitat, temps lliure,
esports, oci, etc.). Sobretot en totes aquelles àrees i departaments de la Generalitat
Valenciana i en concret amb la Conselleria de Benestar Social.
5. Col·laborar amb els organismes oficials i difondre les campanyes institucionals adreçades a
la consecució d'una millor qualitat de vida dels jóvens (accidents de trànsit, defensa de la
naturalesa, prevenció de malalties, etc.).
6. Convertir el CCDIJ en punt de trobada dels informadors/ores.
7. Esbrinar els interessos dels distints usuaris del CCDIJ (informadors/ores, assessors/ores,
tècnics de joventut, i en general tots els professionals que treballen amb jóvens).
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8. Donar informació sobre els grups associats, quins són i quines activitats porten a terme, i
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. Suggerir la realització d'accions per part de la Direcció, utilitzant-hi els suggeriments dels
informadors/ores.
11. Promocionar les campanyes informatives de la Generalitat Valenciana que tinguen especial
incidència en els jóvens.
12. Interrelacionar els departaments que treballen amb vista al jove per a la millor promoció i
coneixement del que se'ls ofereix.
13. Servir d'eix vertebrador de tota la informació que es genera a l'IVAJ i realitzar les tasques
necessàries per a coordinar les accions que tenen com a objectiu que les campanyes i els
programes de l'IVAJ arriben tant als professionals com directament als jóvens.

ACTIVITATS

ENVIAMENTS D'INFORMACIÓ
Des del Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ), al llarg de l'any
2001, s'han realitzat 1.336 comunicacions adreçades a particulars i entitats, en els formats
següents:

Correu postal
Correu electrònic
Fax

245
962
129

El Centre Coordinador ha rebut 1.794 entrades de cartes, correus electrònics, fax, etc. De les
quals 963 s'han realitzat utilitzant el correu electrònic de l'IVAJ (infoivaj@ivaj.gva.es); 577, per
correu postal, i les 254 restants, utilitzant altres mitjans, cosa que evidencia un sensible
augment de l'ús de les tecnologies de la informació per part dels jóvens.
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Els serveis d'informació juvenil (SIJ) han rebut un total de 23 enviaments quinzenals de
documentació informativa tramesa pels mateixos serveis d'informació adscrits a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil, organismes de la Generalitat Valenciana, ONG i entitats sense
afany de lucre, empreses amb convenis amb el Carnet Jove i el Carnet +26, i l'elaborada pel
mateix CCDIJ.
S'han realitzat un total de 10.603 enviaments postals, 247 a CIJ i 214 a PIJ. A més dels
anteriors enviaments ordinaris se n'han realitzat d'altres especials en relació amb algunes de les
campanyes de l'IVAJ (Eurocursos, Camps de treball, Oferta concertada i Campanya d'Esquí).
Setmanalment s'han enviat les llistes de convocatòries de beques, premis i concursos elaborats
al nostre centre als SIJ i als mitjans de comunicació (RTVV, Ràdio 9, Las Provincias,
form@empleo i Anuntis).

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)
QUE DEPÉN DEL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
- Actualització de llistes de serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.
Durant el mes d'abril es va realitzar l'actualització de la llista de les dades que l'INJUVE tenia
dels SIJ de la nostra comunitat autònoma, i es va contrastar amb les dades de la nostra base de
dades. A partir de la data anterior, l'actualització es realitza mensualment.
- Assistència a les reunions de la Comissió Coordinadora de Centres Coordinadors d'Informació
Juvenil celebrades a Madrid els dies 1 de març, 19 de juny i 7 de novembre de 2001.

EDICIÓ DE LA GUIA EN RUTA 2001
L'any 2001 es va editar, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa, la guia En ruta 2001. Es
tracta d'una guia de recursos per a facilitar als jóvens la planificació de les seues vacances i
temps lliure. La Guia arreplega informació sobre la documentació necessària sobre viatges,
allotjaments, agències de vols, instal·lacions juvenils i activitats programades com campaments,
colònies, cursos, activitats, etc.
La Guia es va distribuir a través de la Xarxa Valenciana de Serveis d'Informació Juvenil i
mitjançant les oficines de Tourist-info de l'Agència Valenciana de Turisme i a través de la
mateixa Fundació Bancaixa.
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REUNIONS DE TREBALL PREPARATÒRIES DE LES CAMPANYES DE L'IVAJ
Des del CCDIJ es van organitzar i celebrar reunions de treball conjuntes amb el personal dels
espais joves i l'adscrit als serveis centrals de l'IVAJ, a València, i els de les unitats territorials de
Castelló i d'Alacant per tal de preparar-los amb vista a les diferents campanyes de l'IVAJ que
havien de gestionar directament, i coordinar-ne així l'activitat d'una manera permanent.
Així doncs, durant l'any 2001 s'han convocat reunions per a les campanyes següents:
Voluntariat Forestal
Eurocursos
Oferta Concertada
Camps de Treball

EDICIÓ DE FULLETS INFORMATIUS
Edició de fullets sobre els diferents programes i activitats de l'IVAJ, que es van distribuir a les
fires de Nadal d'Alacant (EXPONADAL) i de València (EXPOJOVE).

VISITES CONCERTADES
Es tracta de donar a conéixer què és l'IVAJ i quins serveis i programes presta als jóvens de la
Comunitat Valenciana. Durant l'any 2001 es van realitzar un total de 17 visites concertades.

4.1.1. ESPAIS JOVES
Un dels mitjans de què es serveix l'IVAJ per a difondre la informació d'interés per als jóvens, són
els anomenats espais joves, que, ubicats en localitats de diferents comarques de la Comunitat
Valenciana, pretenen descentralitzar i facilitar l'accés dels jóvens que hi resideixen, coadjuvant
així a la vertebració territorial de la nostra Comunitat.
Es tracta fonamentalment de centres de recursos en què els jóvens poden obtindre informació
de tota mena alhora que poden accedir directament a les activitats i serveis que promou l'IVAJ i
altres òrgans i institucions tant públics com privats.
Els serveis d'informació es complementen amb la creació, en cada espai, de dues assessories
especialitzades, una de caràcter laboral en la qual s'atenen d'una manera específica els temes
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relacionats amb l'educació, la formació i l'ocupació, i una altra assessoria de tipus jurídic en la
qual els usuaris reben assessorament en matèries diverses, com ara habitatge, objecció de
consciència, servei militar, creació d'empreses, etc.
A més de les activitats comunes, cada espai ofereix als jóvens de les seues respectives
comarques una sèrie de serveis addicionals el contingut i les prestacions dels quals varia en
funció de l'espai de què es tracte.
Els espais joves es troben en l'actualitat ubicats a les localitats de Peñíscola, Vila-real, Elx,
Orihuela, Llíria, Xàtiva, Gandia, Requena, Alcoi.
Els serveis que es presten des dels espais joves són els següents:

4.1.1.1 INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
1. Informar sobre les activitats i serveis de l'IVAJ.
2. Informar sobre els serveis i les activitats de la Generalitat Valenciana en temes d'interés per
als jóvens.
3. Impulsar en el seu àmbit d'influència (la comarca de…), totes les campanyes de l'IVAJ,
entre les quals destaquen: camps de treball, campanya d'esquí, activitats de multiaventura,
eurocursos, etc.
4. Gestionar inscripcions en programes i activitats de l'IVAJ.
5. Oferir assessorament especialitzat en matèria sociolaboral.
6. Oferir assessorament especialitzat en matèria jurídica, que consisteix entre d'altres, en les
mesures següents:
Donar un assessorament jurídic individualitzat, tot cuidant especialment la informació
sobre temes relatius a objecció de consciència i a creació d'empreses, en l'àmbit de la
comarca.
Prestar un servei d'assessorament per a la legalització d'associacions juvenils, de
manera que es realitze una acció tutorial en la creació de noves associacions juvenils.
Tramitar, a les oficines del Programa de Creació d'Empreses, totes les demandes
informatives i iniciar els expedients nous de creació d'empreses.
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7. Col·laborar amb els centres i punts d'informació juvenil de la comarca, especialment amb els
programes d'informació juvenil en el sistema educatiu.
8. Informar sobre els programes de joventut d'àmbit nacional (programes, serveis i activitats de
l'INJUVE) i europeu (incorporant al servei la base de dades EURODESK, sobre informació
d'activitats per a jóvens, realitzada en el marc de la Unió Europea).
9. Prestar un servei integral d'assessorament en matèria de turisme i viatges, que permeta als
jóvens disposar de prou material bibliogràfic i documental per a organitzar les eixides que
vulguen fer (mapes, guies, horaris, etc.).
10. Tramitar credencials juvenils, al mateix nivell que a les oficines de TURIVAJ (carnets
d'alberguista, i els carnets internacionals jove, d'estudiant i de professor).
11. Promoure el Carnet Jove a la comarca, propiciant l'augment del nombre de jóvens que se'l
traguen i, d'altra banda, incorporant nous comerços a la xarxa del Carnet Jove.

4.1.1.2 ACTIVITATS DIVERSES REALITZADES PELS ESPAIS JOVES
ESPAI JOVE DEL CAMP DE TÚRIA
Xarrades informatives sobre el Carnet Jove i el Carnet +26.
Xarrades amb col·lectius de comerciants de la comarca per a informar-los sobre els
avantatges que suposa el fet d'estar inscrit en la xarxa del Carnet Jove i del Carnet +26.
Visita als instituts d'FP i de Batxillerat de Llíria, per a informar-los sobre els cicles formatius i
sobre les ajudes que s'ofereixen des de l'IVAJ.

ESPAI JOVE DE L’ALCOIÀ
Explicació dels diferents serveis, activitats i campanyes que s'ofereixen des de l'Espai Jove
a participants d'un programa de serveis socials, sobre motivació per a la inserció laboral.
Xarrada en l'Escola de Pares organitzada per l'IES Cotes Baixes d'Alcoi, en què se'ls van
explicar les diverses campanyes i activitats que realitza l'IVAJ.
Participació en les II Jornades de Joventut d'Ibi, celebrades del 4 al 7 d'abril, organitzades
per la Regidoria de Joventut.
Inscripció de cursos sobre Internet organitzats per la Diputació d'Alacant, Àrea de Joventut,
en els quals col·labora la Regidoria de Joventut.
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Realització de les I Jornades Joves d’Alcoi, a la Llotja de Sant Jordi.
Participació en un programa d'entrevistes en Radio Ciudad, el 31 de maig, en què es va
donar informació sobre les diferents campanyes i serveis que ofereix l'Espai Jove.
Inscripció de cursos sobre Internet organitzats per la Diputació d'Alacant, Àrea de Joventut,
en els quals col·labora la Regidoria de Joventut.
Participació en un programa de televisió local, l'1 de juny, en què es va donar informació
sobre les diferents campanyes i serveis que ofereix l'Espai Jove.
Concreció de cites per a la reunió de CIJ a Alcoi.
Comunicació en premsa sobre InFòrum.
Comunicació en premsa sobre el Voluntariat Forestal.
Comunicació en premsa sobre Camps de Treball.
Comunicació en premsa sobre els diversos serveis i activitats que s'ofereixen des de l'Espai
Jove i sobre el canvi d'horari.
Participació en Radio Ciudad, sobre l'oferta de Camps de Treball.
Explicació dels diferents serveis, activitats i campanyes que s'ofereixen des de l'Espai Jove
a alumnes de la Residència Comarcal El Teix.
Preparació i format de carpetes per als camps de treball que s'havien de realitzar a Alcoi.
Difusió informativa de concerts que organitza la Regidoria de Joventut.
Gestió per a realitzar una trobada de grafits.
Renovació de la Viatgeteca.
Assistència a l'InFòrum.
Col·laboració i organització de la I Trobada de jóvens, fills i familiars d'empresaris davant del
repte de la successió en l'empresa familiar. Amb una atenció especial a la Llei de Mediació,
celebrada el 5 d'octubre de 2001.
Explicació dels diferents serveis, activitats i campanyes que s'ofereixen des de l'Espai Jove
a alumnes de l'IES Batoi.
Col·laboració i organització en la I Jornada sobre projectes de participació i mediació en la
resolució de conflictes en els centres educatius. Amb una atenció especial a la disciplina,
celebrada el 7 de novembre.
Assistència al Fòrum INJUVE 2001 "Societat de la Informació i Igualtat d'Oportunitats per als
Jóvens", celebrat els dies 14 i 15 de novembre.
Reunió per a coordinar esforços amb l'Agència de Desenvolupament Local d'Alcoi.
Difusió i col·laboració en el curs monogràfic de l'EAJ realitzat al nostre centre, titulat El
patrimoni cultural i natural, un recurs per a l’animació en el món rural.
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Realització d'una Jornada Informativa sobre el Programa d'Acció Comunitària Joventut.

ESPAI JOVE DEL BAIX MAESTRAT
Preparar articles de novetats de l'IVAJ per a la premsa comarcal.
Enviar informació dels programes de l'IVAJ i activitats de l'ESPAI a les pàgines web
comarcals.
Ajudar, l'animador esportiu i la psicopedagoga de l'Ajuntament de Peñíscola, a preparar
l'ocupació del temps lliure de l'estiu 2001 per a jóvens i xiquets.
Participar en la VIII Setmana de la Salut i el Benestar Social que han organitzat els Serveis
Socials de Benicarló. S'hi van fer xarrades a sis classes de dos instituts de batxillerat i de
cicles, i se'ls va donar informació sobre programes de l'IVAJ que els pogueren interessar.
Xarrada impartida per l'assessora laboral als jóvens de 4t d'ESO de l'IES de Peñíscola sobre
les eixides professionals en finalitzar l'ESO.
Albergar a les instal·lacions de l'Espai Jove un torn del Camp de Treball de la Serra d'Irta,
durant un cap de setmana d'agost.
Programes de difusió dels programes de l'IVAJ i de la resta d'activitats en les emissores de
ràdio comarcals.
Col·laborar amb la Regidoria de Cultura en la informació i inscripció de matrícules per a la
Universitat Popular (cursos de formació no reglada) de Peñíscola
Organitzar la xarrada informativa sobre el programa La Joventut a Europa.
Difusió del Dia Internacional contra la Sida.

ESPAI JOVE DE LA COSTERA
Coordinació de la revista mensual municipal d'informació juvenil Xàtiva Jove.
Coordinació dels punts d'informació.
Realització de la VI edició del Mercat de l'Estudiant.
Xarrades informatives del servei que ofereix l'espai jove a grups d'IES i de cicles formatius
d'àmbit local i comarcal, centres de drogodependències, Universitat Politècnica de Xàtiva,
grups d'ames de casa, associacions...
Xarrades i cursos de l'assessoria d'estudis relacionats amb la recerca de treball, l'orientació
d'oposicions, l'elaboració de currículums, els estudis universitaris...
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Xarrades i cursos de l'assessoria jurídica relacionats amb l'associacionisme i el
cooperativisme (FOREM PV), els contractes de treball, les nòmines...
Realització de jornades de portes obertes de la sala d'informàtica per a la realització de
preinscripcions a les universitats.
Coordinació amb els CIJ del nostre àmbit d'influència, i amb altres, com ara el d'Alzira.
Col·laboració contínua en les activitats relacionades amb les regidories de Fira i Festes, i
Esports: inauguració del Teatre Municipal, Festival Nits al Castell, Festival Socarrat, Fira
d'agost, Circ Olimpus, exposicions d'associacions (alzheimer, ames de casa, falles,
pessebres...), cursos d'educació canina, seguretat vial, teràpia de la rialla, cursa de Sant
Silvestre, pujada al Castell, cursos de natació per a xiquets, de socorrista aquàtic, d'àrbitres,
curs de monitor de centre de vacances, curs de l'euro, escoles d'estiu i esportives, certamen
Idea Jove, cursos de formació ocupacional, càstings per a curtmetratges, Fes Jove (Consell
Local de la Joventut), Assemblea General del Consell de la Joventut de la C. Valenciana.
Programa Joventut amb Europa.
Campanya de recollida de material escolar.
Campanya de recollida de joguets, a nivell local.
Renovació de la Viatgeteca.
Edició del Butlletí d'Oposicions de la C. Valenciana i d'activitats a l'estiu.
Preparació de viatges per a centres de secundària.
Realització d'entrevistes per a les escoles taller de Xàtiva.
Divulgació dels programes de l'IVAJ i de la Generalitat en la Ràdio i la presa.
Realització i assistència a la reunió comarcal dels CIJ i a les jornades InFòrum.

ESPAI JOVE DE LA PLANA UTIEL-REQUENA
Difusió de notícies en les emissores radiofòniques de la comarca, amb entrevistes en
directe.
Reportatge sobre campanyes de l'IVAJ en la televisió comarcal Veo Visión.
Estand a la Fira del Llibre amb tot tipus d'informació de l'IVAJ (campanyes de l'IVAJ i
d'orientació professional).
Dia de la SIDA.
Jornades de caràcter divulgatiu als centres educatius.
Repartiment de material didàctic.
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Xarrada d'Orientació professional a l'IES 2 de Requena.
Curs de Creació d'Empreses al Centre Social de Requena.
Reunió amb els tècnics d'Accions IOBE del SERVEF.

ESPAI JOVE DE LA SAFOR
Renovació de la Viatgeteca
Fira de l'Estudiant a Gandia, del 26 al 31 de març, a la Casa de Cultura. Estand de l'IVAJ.
Presentació de l'Assessoria Laboral i l'Espai Jove, al col·legi públic Cervantes de Gandia, el
mes de maig.
Dia Mundial contra la Droga 25 de juny. A mitjans de maig, col·laboració en la Marxa Jove a
Gandia.
Reunió dels CIJ del nostre àmbit d'actuació, el 14 de juny, a la Casa de Cultura. Preparació
de l'Infòrum 2001.
Presentació de l'Assessoria Laboral i l'Espai Jove. IES Beniarjó, 3 de desembre.
Jornada de presentació del Programa Joventut, el 4 de desembre, a la Casa de Cultura.
Impartida per tècnics de l'IVAJ.

ESPAI JOVE DE LA PLANA BAIXA
Després de concertar les visites amb diversos instituts d'ensenyament secundari de la
comarca, durant els mesos de febrer, març i abril es van formalitzar unes xarrades
informatives per difondre els programes de l'IVAJ (camps de treball, oferta concertada,
voluntariat, Europa Jove, etc.) i els serveis de l'Espai Jove entre els jóvens.
Assistència personal a la Fira del Turisme que es va realitzar a Castelló per a arreplegar
informació i, així, ampliar la Viatgeteca.
Visita a la Fira anual de Formació i Ocupació de Castelló per a demanar informació.
Elaboració i reproducció de cartells i tríptics informatius, en els quals s'especifiquen les
funcions i activitats que es porten a terme a l'Espai.
Distribució entre els IES, centres lúdics i juvenils, centres d'informació i jóvens en general
dels fullets informatius.
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Campanya de difusió mitjançant correu, premsa i ràdio, en relació a les jornades
informatives Creació d'empreses i Programa Joventut que es celebren a Vila-real durant el
mes de gener de 2002.

ESPAI JOVE DEL BAIX VINALOPÓ
Posada en marxa d'un nou servei anomenat INFOVIVIENDA-JOVE.
Al setembre, es va posar en marxa una borsa d'habitatge per a jóvens, de la qual
s'encarrega l'assessora laboral, juntament amb una altra persona de la Regidoria, per a això
van haver de rebre un curs de formació, que va ser impartit per l'associació Pro-Vivienda.
Jornades d'ocupació a Pinoso, al maig.
Jornada de Benvinguda a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, al novembre. Exposició
d'un estand compartit per IVAJ i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Elx.
Jornades de Joventut amb Europa, el 12 de desembre a Elx.
Jornades Setmana Jove amb un estand compartit, els dies 3, 4 i 5 de maig, a Elx.

ESPAI JOVE DEL BAJO SEGURA
Edició de la Revista Jóvenes (mensual)
II Concurs de Grafit Ciudad de Orihuela (difusió, inscripcions, etc.) que es va celebrar al
març.
Internet Party 2001 (concentració d'usuaris d'Internet a la Glorieta Gabriel Miró d'Orihuela
durant un cap de setmana, difusió i inscripcions) celebrada el mes d'abril.
I gala de la joventut Destacados de 2000 (acte que es va celebrar a finals de febrer al Teatro
Circo d'Orihuela en què es van llliurar els premis als destacats en l'Àrea de Joventut durant
l'any 2000).
Concurs de grafits, celebrat a la Glorieta Gabriel Miró d'Orihuela.
Convivència IES 2001, col·laboració amb la Regidoria de joventut en l'organització
d'activitats lúdiques i concursos.
La Senda del Poeta, col·laboració en la difusió de la ruta que s'havia de seguir per tots els
municipis de la comarca que, d'una manera o d'una altra van estar vinculats amb la vida del
poeta Miguel Hernández.
Difusió de la campanya "Navega y Crea tu web con la Dipu", inscripcions.
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Festa de Sant Isidre a l'EPSO, en què vam participar col·locant un estand amb informació
general de campanyes i programes de l'IVAJ i atenent consultes dels estudiants de la dita
universitat.
Organització de xarrades informatives al nostre centre sobre campanyes i programes de
l'IVAJ, i també dels serveis que presta l'Espai Jove d'Orihuela, a les quals van assistir 4
grups d'alumnes pertanyents a dos centres d'Orihuela: el col·legi Oleza i l'IES El Palmeral.
Cursos d'informàtica de la Diputació, difusió i inscripcions.
Difusió de la campanya "Movida Deportiva 2001", organitzada per les regidories de
Joventut, Turisme i Esports de l'Ajuntament d'Orihuela, que va tindre lloc del 18 al 28 de
juliol de 2001, a les platges d'Orihuela.
Cursos d'estiu a la Casa de la Juventud, on es van impartir dos cursos organitzats per la
Regidoria de Joventut, un d'anglés i un altre d'informàtica, hi vam participar donant-hi difusió,
tramitant les inscripcions, buscant professorat per a impartir-los del nostre arxiu de
currículums, etc.
Cibermarató Ideajoven 2001, col·laboració en la seua difusió.
IV Jornades de Jazz al centre històric d'Orihuela (benvinguda als estudiants universitaris).
Informació sobre els serveis que ofereix l'Espai Jove d'Orihuela a grup d'alumnes del col·legi
San José Obrero d'Orihuela en una xarrada organitzada al nostre centre.
Difusió de la campanya "Controla Club".
Reunió amb responsables d'associacions juvenils de la Vega Baja, que ens passen el
programa d'activitats per a la nova temporada.
Organització, juntament amb l'Espai d'Elx, d'una jornada informativa sobre el Programa
d'Acció Comunitari Joventut, que va tindre lloc el dia 12 de desembre a la UNED d'Elx.
Difusió i col·laboració en les activitats organitzades per la Regidoria de Joventut del nostre
Ajuntament per a l'hivern, com ara el Dia Mundial de la Sida (1 de desembre, amb taules
informatives, panells, concert de Rosario al Teatro Circo d'Orihuela), I concurs de pessebres
Ciutat d'Orihuela (organització, inscripcions i participació com a jurat del dit concurs),
campanya "Si te pasas te lo pierdes" (estand informatiu al nostre centre).
Jornada Informativa sobre el Programa d'Acció Comunitari Joventut.
I concurs de pessebres Ciutat d'Orihuela.
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4.1.1.3 DADES ESTADÍSTIQUES ESPAIS JOVES
USUARIS

ESPAI

Total usuaris

Hòmens

Dones

Camp de Túria

6.627

2.829

3.798

9.763

L’Alcoià

7.153

3.535

3.618

8.551

Baix Maestrat

4.013

1.859

2.154

5.375

12.028

5.037

6.991

17.193

Requena-Utiel

6.875

2.894

3.981

9.571

La Safor

3.738

1.716

2.022

5.598

La Plana Baixa

3.526

1.456

2.070

6.093

Baix Vinalopó

7.865

3.894

3.971

12.194

Bajo Segura

3.507

1.562

1.945

9.580

55.332

24.782

30.550

83.918

La Costera

TOTAL

Total consultes

NOMBRE D'USUARIS PER ESPAI
12.028
14.000
12.000
10.000

6.627

7.153

7.865

6.875
3.738

8.000
6.000

3.507
3.526

4.013

4.000
2.000
0

ESPAI
Camp de Túria

L’Alcoià

Baix Maestrat

La Costera

La Safor

La Plana Baixa

Baix Vinalopó

Bajo Segura

Requena-Utiel
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USUARIS PER SEXE

45%

HÒMENS
DONES

55%

4.1.2. CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DELS SERVEIS CENTRALS DE
L'IVAJ (VALÈNCIA)
4.1.2.1 ACTUACIONS REALITZADES DURANT L'ANY 2001

Al llarg de l'any 2001 el Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ a València va atendre 47.936
usuaris, que van fer un total de 49.329 consultes, amb la distribució per sexe següent:

41,59%

HÒMENS
DONES

58,41%

Quant a la distribució per edats:

EDAT
Menors de 15 anys

Nombre d'usuaris
255

De 15 a 18 anys

3.013

De 19 a 22 anys

15.168

Més de 26 anys

14.445
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0,47%

6,29%

30,15%

> 15 anys

31,66%

de 15 a 18 anys
de 19 a 22 anys
de 23 a 26 anys
< 26 anys

31,43%

En l'apartat de consultes, del total de 49.754, la distribució per matèries de consulta és la
següent:

23.003
25.000
20.000
11.587

15.000
10.000

5.570
2.568

5.000

2.646

1.686

2.694

0

CONSULTES
Educació

Treball

Convocatòries

Vida social

Participació

Temps Lliure

Programes IVAJ

4.1.3. WEB DE L'IVAJ
La nova pàgina web de l'IVAJ (www.ivaj.es) va entrar en funcionament el setembre de 2001 i els
seus continguts s'actualitzen permanentment des del CCDIJ. Es tracta d'una pàgina interactiva,
bilingüe, que té com a finalitat facilitar les consultes dels jóvens a distints programes i bases de
dades referides a aquelles àrees temàtiques que siguen del seu interés: habitatge, creació
d'empreses, Carnet Jove i Carnet +26, ajudes, subvencions, viatges i activitats, voluntariat i
programes internacionals, instal·lacions (albergs i residències) i agenda.
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Esta pàgina web respon a la filosofia del Pla Jove Valencià de posar les noves tecnologies al
servei dels jóvens per tal d'informar-los i formar-los, i també permetre'ls participar-hi i expressar
les seues opinions.
El servei interactiu de l'IVAJ s'anomena NOTIVAJ i des d'ací els jóvens poden facilitar a l'Institut
el seu correu electrònic perquè se'ls trameta periòdicament informació sobre les notícies i els
programes de l'IVAJ. A més a més, si els usuaris ho desitgen, poden aconseguir, a través de la
web, les distintes sol·licituds d'inscripció de les diferents convocatòries, amb la qual cosa es
posa a la seua disposició d'una forma ràpida la documentació necessària.
Quant als usuaris, el 60% del total són espanyols, la majoria són jóvens que viuen a l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana, però també naveguen per la web jóvens de Bèlgica,
Mèxic, Itàlia, Alemanya, Eslovènia, Japó i Bolívia, entre d'altres.
L'estadística per mesos de l'accés a la nostra web actual és la següent:
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4.1.4. AJUDES A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL 2001
Per Ordre de 28 de març de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar el
corresponent concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material
bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil adscrits a la Xarxa
de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana (DOGV de data 11/04/2001).
Es tracta d'ajudes que pretenen garantir la prestació del servei d'informació als jóvens en
compliment no sols de la funció encomanada a l'IVAJ per l'article 3 de la llei 4/1989, sinó també
per la creixent demanda del sector juvenil en este sentit.
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Sol·licituds concedides

Sol·licituds denegades

Sol·licituds desistides

8

7

82 (més dos expedients acumulats)
Sol·licituds concedides a entitats públiques

Sol·licituds concedides a entitats privades
16

66

(més dos expedients acumulats)

Sol·licituds concedides per províncies
Alacant 16

Castelló 3

València 63

4.1.5. TELÈFON 012
Des de març de 2001 el Telèfon Jove es va integrar en la plataforma d'informació administrativa
de la Generalitat Valenciana, la gestió de la qual corre a càrrec de la Direcció General de
Telecomunicacions i Modernització. Així, des d'eixe moment el Telèfon 012 va passar a facilitar
la informació de primer nivell sobre l'activitat administrativa, les campanyes i productes de
l'IVAJ. La informació es canalitza des de cada servei al CCDIJ, unitat encarregada al seu torn
de facilitar-la als gestors del 012.

NOMBRE DE CONSULTES REALITZADES PER MESOS
7.923

8.000
7.000

Març
Abril

6.141

Maig

6.000
5.000
4.000
3.000

3.243

2.911
2.175

Juny

3.659

Juliol
2.444

1.619

2.000

1.540

Setembre
367

1.000

Agost
Octubre
Novembre

0

CONSULTES

Desembre
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5. ORGANITZACIÓ I PERSONAL
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5.1. ORGANITZACIÓ I PERSONAL
La titularitat dels òrgans directius i polítics de l'IVAJ al llarg de l'any 2001 ha sigut la següent:
President: Sr. Rafael Blasco Castany, Conseller de Benestar Social
Director General de l'IVAJ: Sr. Carlos Mazón Guixot
Secretària: Sra. Elvira Suanzes Fernández
Components del Consell Rector
PRESIDENT
Rafael Blasco Castany
Conseller de Benestar Social i
President de l'IVAJ
VICEPRESIDENT
Carlos Mazón Guixot
Director General de l'IVAJ
SECRETÀRIA
Elvira Suanzes Fernández
Secretària de l'IVAJ

VOCALS
PRESIDÈNCIA
Il·lma. Sra. Alejandra Climent Jordá
Subdirectora del Gabinet del President

CONSELLERIA DE SANITAT
Il·lm. Sr. Rafael Peset Pérez
Director General per a l'Atenció al Pacient

CONSELLERIA D'ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ
Il·lma. Sra. Cristina Serrano Mateo
Secretària General

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I
COMPETITIVITAT
Il·lm. Sr. Rafael Olcina Reig
Director General de l'IMPIVA

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS
Il·lm. Sr. José María García Zarco
Director General d'Arquitectura i Habitatge

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA
I ALIMENTACIÓ
Il·lm. Sr. Enrique Bellés Llopis
Director General de Producció Agrària

CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ
Il·lm. Sr. Josep Vicent Felip Monlleó
Director General d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Il·lma. Sra. Pilar Máñez Capmany
Directora General d'Educació i
Qualitat Ambiental
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Il·lm. Sr. Joaquín Segarra Castillo
Director General de Funció Pública
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Il·lma. Sra. Clara Abellán García
Directora General de la Dona
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Sr. Jesús Castellano Diago
DIPUTACIÓN DE ALACANT
Sra. Mercedes Alonso García
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
Sr. Manuel Martín Sánchez
CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Miquel Ruiz Collados

CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Eva Hernández López
JOVENTUTS SOCIALISTES P.V.
Sr. Eduardo Vicente Navarro
CREU ROJA COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Francesc Medrano Burruezo
NUEVAS GENERACIONES DEL PP
Sra. Encarna Cervera Mañas
JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ
Sr. Virgilio González Pérez
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ
Sr. Salvador Palomares Bosch
JOVES D’ESQUERRA UNIDA P.V.
Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Vicente Inglada Alcaide

Durant l'any 2001 el Consell Rector es va reunir dues vegades, el 28 de maig i el 31 d'octubre.
El 5 de setembre de 2000 el Govern Valencià va aprovar, mitjançant el Decret 133/2000, el
Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que va suposar una
profunda reorganització dels seus serveis i de la distribució de les seues funcions.

L'estructura administrativa de l'IVAJ, des de l'entrada en vigor del mencionat Decret, disposa
d'una Àrea que integra i coordina els serveis següents:
Servei de Programació i Gestió Pressupostària i de Contractació
Servei de Gestió i Planificació de Programes
Servei de Participació, Activitats i Productes
La configuració territorial i els centres d'oci i serveis (residències i albergs) depenen,
orgànicament, de l'Àrea IVAJ, i funcionalment, dels serveis o unitats administratives.
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Per tal d'agilitar, sense detriment de les necessàries garanties jurídiques, la gestió dels serveis
encomanats a l'IVAJ, l'experiència al llarg de l'any 2001, després d'una primera delegació de
competències i funcions realitzada l'any 2000, va fer que es considerara convenient modificar
sensiblement el contingut de les facultats delegades amb l'objecte de seguir millorant l'eficiència
i la rapidesa en la prestació de serveis. La citada delegació es va portar a terme mitjançant
Resolució de 20 de desembre de la Direcció General de l'IVAJ.

Quant a l'evolució de la distribució per grups de titulació dels llocs de treball adscrits a
l'IVAJ durant l'any 2001, es resumeix en el quadre següent:

01/01/2001
Alt càrrec

1

Personal eventual

31/12/2001
Alt càrrec

1

1

DIFERÈNCIA
0

Personal eventual 1

0

Grup A

39

Grup A

39

0

Grup B

30

Grup B

30

0

Grup C

41

Grup C

39

-2

Grup D

53

Grup D

49

-4

Grup E

46

Grup E

42

-4

TOTAL

211

TOTAL

201

-10

S'ha d'assenyalar que, en el marc de l'acord aprovat el 24 de febrer de 1998 pel Govern
Valencià sobre la Implantació d'un Sistema d'Avaluació de la Qualitat dels Centres i Serveis de
l'Administració, i seguint les directrius de la Subsecretaria de Planificació i Estudis i la Direcció
General per a la Modernització i Racionalització de l'Administració Pública, durant l'any 2001 i
dirigit per la Inspecció de Serveis, va finalitzar el procés d'autoavaluació per a la millora de la
qualitat dels serveis de l'IVAJ que s'havia començat l'últim trimestre de l'any anterior i que va
culminar amb l'elaboració d'un document d'autoavaluació fruit del treball dels distints grups de
treball que s'havien constituït per personal de l'IVAJ. A fi de completar l'esmentat procés
d'autoavaluació, es va distribuir, entre tot el personal adscrit a l'Institut, una enquesta anònima
de satisfacció laboral, el resultat de la qual va ser altament satisfactori. Com a pas final del dit
procés, s'han dissenyat diversos projectes de millora de la gestió dels processos administratius
per tal d'aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en els serveis que presta l'Institut.
D'altra banda, l'IVAJ col·labora en els diversos projectes i fòrums als quals s'ha encomanat la
modernització de la gestió de l'administració de la Generalitat Valenciana i implementa
aplicacions i procediments corporatius o de caràcter horitzontal en la gestió administrativa
(gestió d'expedients de convenis, projecte SEC, etc.).
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També s'ha d'assenyalar que s'ha posat en marxa un procés d'anàlisi per a la redacció d'una
Carta de Serveis, en el marc del projecte liderat per la Direcció General de Telecomunicacions i
Modernització de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià.
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ORGANIGRAMA DE L'IVAJ
NIVELL DIRECTIU
Òrgans col·legiats

Òrgans unipersonals

Nivell Àrea

NIVELL ADMINISTRATIU
Nivell Servei

Nivell Secció

CONSELL RECTOR
President del Consell
President de l'IVAJ

CONSELLER BENESTAR SOCIAL

Vicepresident

DIRECTOR GENERAL DE L'IVAJ

Secretària

SECRETÀRIA DE L'IVAJ

Vocals

ÀREA DE L'IVAJ
Secció de Suport Tècnic
Secció de Règim Jurídic
Unitat de Gestió de Personal i Organització
Unitat d'Informàtica
Secció de Coordinació
Programa d'Arquitectura
Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil
Servei de Programació i Gestió Pressupostària i
de Contractació
Unitat de Programació I Gestió Economicopressupostària
Unitat de Contractació
Servei de Participació, Activitats i Productes
Secció de Turisme i Productes per a Jóvens - TURIVAJSecció de Participació i Acció Social
Secció d'Activitats i Funcionament de Centres

ORGANIGRAMA
IVAJ
Decret 133/2000

Servei de Gestió i Planificació de Programes
Secció de Coordinació Programes i Subvencions
Secció d'Iniciatives, Ocupació i Habitatge
Secció d'Estudis i Comunicació
Estructura territorial
Unitat Territorial de Castelló
Unitat Territorial d'Alacant
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6. GESTIÓ DEL PRESSUPOST
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6.1. GESTIÓ DEL PRESSUPOST
Per Llei 12/2000, de 28 de desembre, es van aprovar els pressuposts de la Generalitat
Valenciana per a l'exercici 2001, 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 ha tramitat un total de 3 modificacions pressupostàries al llarg de l'exercici 2001 a fi
d'aconseguir una assignació adequada i eficient dels recursos econòmics assignats a l'Institut
per al compliment dels seus fins, a més de realitzar les oportunes incorporacions de romanents
per atendre els compromisos de despesa i les obligacions reconegudes de l'exercici 2.000.
L'execució del pressupost de l'IVAJ per a l'exercici 2001 es reflecteix en els dos quadres
següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
(En milers de pessetes)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTES

1

DESPESES DE
PERSONAL

2

COMPRA DE BÉNS
CORRENTS I
DESPESES DE
FUNCIONAMENT

INICIALS

MODIFICA.

DEFINITIUS

OBLIGACIONS

%

RECONEGUDES

EXECUCIÓ

941.304

2.339

943.643

834.583

88,44%

870.257

230.777

1.101.034

943.317

85,67%

1.000

0

1.000

384

38,40%

3

DESPESES
FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

444.100

159.949

604.049

336.740

55,74%

6

INVERSIONS REALS

308.585

215.834

524.419

268.876

51,27%

7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

99.870

110.130

210.000

106.126

50,53%

2.665.116

719.029

3.384.145

2.490.026

73,59%

TOTAL
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El nivell d'execució dels capítols IV i VII, transferències corrents i de capital, s'explicació en el fet
que gran part de les línies de subvenció estaven encara en fase de justificació a data 31 de
desembre de 2001.
Pel que fa a les inversions (CAP. VI), s'han destinat a la reforma i a l'equipament de les
instal·lacions de serveis destinats als jóvens que gestiona l'IVAJ; al manteniment de les
dependències administratives i a l'adquisició de material informàtic, i al desenvolupament de
projectes en tecnologies de la informació. D'entre les obres realitzades, cal destacar que s'ha
executat la segona fase de la rehabilitació de la Residència Universitària Mare de Déu del Lledó
a Castelló i que s'ha finalitzat la reforma de la Residència Juvenil Sant Crist del Mar de
Benicarló.
PRESSUPOST D'INGRESSOS
(En milers de pessetes)

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
CONCEPTES

INICIALS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ROMANENTS
TOTAL

MODIFICA.

DEFINITIVES

DRETS

%

RECONEG.

EXECUCIÓ

373.038

2.339

375.377

284.880

75,89%

2.005.000

0

2.005.000

2.079.095

103,69%

54.849

0

54.849

32.205

58,71%

232.229

0

232.229

232.229

100,00%

0

716.690

716.690

0

0%

2.665.116

719.029

3.384.145

2.628.409

98.54%

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: 85.000.000 PTA
Denominació: SUBVENCIONS AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA CV
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Import: 42.000.000 PTA
Denominació: FOMENT DEL VOLUNTARIAT
Beneficiaris: consells de joventut i associacions juvenils d'àmbit local
Import: 25.000.000 PTA
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Denominació: PREMIS FESTIVAL CINEMA JOVE 2001
Beneficiaris: jóvens i col·lectius de jóvens
Import: 4.800.000,- PTA
Denominació: FOMENT DE CREACIÓ D'EMPRESES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
Import:40.000.000 PTA
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC USUARIS CARNET JOVE
Beneficiaris: Empresa Municipal de Transports de València (EMT)
Import: 32.000.000 PTA
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC USUARIS CARNET JOVE
Beneficiaris: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Import: 45.000.000 PTA
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC USUARIS CARNET JOVE
Beneficiaris: empreses de transport regular per carretera de la CV
Import: 28.000.000 PTA
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC USUARIS CARNET JOVE
Beneficiaris: MASATUSA (concessionària transport urbà d'Alacant)
Import: 16.000.000 PTA
Denominació: PROGRAMA HABITATGE JOVE
Beneficiaris: jóvens menors de 30 anys que visquen en règim de lloguer
Import: 78.700.000 PTA
Denominació: SUPORT ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS
Beneficiaris: escoles de formació d'animadors juvenils
Import: 5.000.000 PTA
Denominació: SUPORT A ACTIVITATS EN FAVOR DE COL·LECTIUS DE JÓVENS
DESFAVORITS
Beneficiaris: associacions o entitats que realitzen programes d'actuació en barris d'acció
preferent o jóvens desfavorits
Import: 15.000.000 PTA
Denominació: AVALUACIÓ PROJECTES EMPRESARIALS
Beneficiaris: Universitat de València-Estudi General
Import: 4.100.000 PTA
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Denominació: QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN REAJ
Beneficiaris: Consorci de la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ)
Import: 4.500.000 PTA
Denominació: COL·LABORACIÓ FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE BENICÀSSIM
Beneficiaris: ajuntament de Benicàssim
Import: 6.000.000 PTA
Denominació: PROMOCIÓ PAVACE
Beneficiaris: Unió General de Treballadors (UGT)
Import: 5.000.000
Denominació: PROMOCIÓ PAVACE
Beneficiaris: Comissions Obreres (CCOO)
Import:5.000.000
Denominació: AJUDES EQUIPAMENT EMPRESES CREADES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
Import: 58.000.000 PTA
Denominació: AJUDES A EQUIPAMENT EN CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL
Beneficiaris: entitats que disposen d'un centre d'informació juvenil adscrit a la xarxa
Import: 20.000.000 PTA
Denominació: AJUDES A LA CREACIÓ DE CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL
Beneficiaris: entitats locals
Import: 20.000.000 PTA
Denominació: CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS A XÀTIVA
Beneficiaris: ajuntament de Xàtiva
Import: 4.870.000 PTA
Cal assenyalar que, a més de les línies anteriors, s'han gestionat també les que provenien de la
incorporació de romanents de l'any anterior.

PÀG. 138

MEMÒRIA DE L'IVAJ 2001

7. NORMATIVA I CONVENIS
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7.1. NORMATIVA
ORGANITZACIÓ
Resolució de 20 de desembre de 2001 de la Direcció General de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), per la qual es deleguen diverses competències i funcions (DOGV 4.169 de
16.01.2002)
Decret 209/2001 de 18 de desembre, mitjançant el qual es fixen el règim i les quanties dels
preus públics que ha de percebre l'IVAJ (DOGV 4.156 de 18.12.2001)
Resolució de 7 d'agost de 2001 del Director General d'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
per la qual es creen fitxers informatitzats en l'àmbit de l'IVAJ (DOGV 4.074 de 29.08.2001).

ORDRES GESTIONADES PER L'IVAJ
Ordre de 15 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen els concursos de la 16ª edició del festival Cinema Jove 2001 i s'estableixen les
bases per a participar-hi (DOGV 3.934 de 07.02.2001).
Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa i equipament
d'empreses creades per jóvens (DOGV 3.978 d'11.04.2001).
Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca
per a l'any 2001 concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material
bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil adscrits a la
Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana (DOGV 3.978
d'11.04.2001).
Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells locals de joventut i associacions
juvenils d'àmbit local, per a l'any 2001, en matèria de voluntariat (DOGV 3.978
d'11.04.2001).
Ordre de 28 de març de 2001, 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 de formació d'animadors juvenils en el temps lliure,
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reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2001 (DOGV 3.978
d'11.04.2001).
Ordre de 30 de març de 2001, 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 i seccions juvenils de partits polítics i de les organitzacions sindicals,
amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, per a l'any 2001 (DOGV 3.982 de
19.04.2001).
Ordre de 20 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per al lloguer d'habitatges per jóvens i per parelles jóvens,
per a l'any 2001 (DOGV 4.062 de 10.08.2001).
Ordre de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la
formació de monitors de centres de vacances i d'animadors de temps lliure juvenil, nivell I, a
la Comunitat Valenciana (DOGV 4.068 de 21.08.2001).
Ordre de 31 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen beques per al curs 2001/2002 per a jóvens residents a les residències juvenils
de l'IVAJ de la Generalitat Valenciana (DOGV 4.067 de 20.08.2001).

RESOLUCIONS
Resolució de 19 de gener de 2001, del director general de l'IVAJ, per la qual es convoca la
campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'oferta concertada per a l'any 2001 (DOGV
3.946 de 23.02.2001).
Resolució de 22 de febrer de 2001, del director general de l'IVAJ, per la qual es convoca la
campanya de camps de treball voluntari juvenil per a l'any 2001 (DOGV 3.951 de
02.03.2001).
Resolució d'1 de juny de 2001, del director general d'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ),
per la qual s'estableix la composició nominal de la comissió avaluadora que preveu l'Ordre
de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoca concurs
públic per a la posada en marxa i equipament d'empreses creades per jóvens (DOGV 4.030
de 27.06.2001).
Resolució d'1 de juny de 2001, del director general d'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ),
per la qual s'estableix la composició nominal de la comissió avaluadora que preveu l'Ordre
de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoca concurs
públic per a l'adquisició de material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres
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d'informació juvenil adscrits a la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat
Valenciana (DOGV 4.030 de 27.06.2001).
Resolució de 7 de maig de 2001, de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), per la qual es convoquen places a les residències juvenils de la Generalitat
Valenciana per al curs 2001/2002 (DOGV 4.030 de 27.06.2001).
Resolució de 26 de juny de 2001, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu la base
sisena de l'Ordre de 30 de març de 2001, 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 i seccions juvenils dels partits polítics i de les
organitzacions sindicals, amb àmbit d'actuació a la CV, per a l'any 2001 (DOGV 4.044 de
17.07.2001).
Resolució de 26 de juny de 2001, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu la base
sisena de l'Ordre de 28 de març de 2001, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells locals de joventut i
associacions juvenils d'àmbit local, per a l'any 2001, en matèria de voluntariat (DOGV 4.046
de 19.07.2001).
Resolució de 26 de juny de 2001, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu la base
sisena de l'Ordre de 28 de març de 2001, 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 de formació d'animadors juvenils en el
temps lliure, reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2001
(DOGV 4.048 de 23.07.2001).
Resolució de 4 de juliol de 2001, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per
la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licitud de plaça a les residències
juvenils de la Generalitat Valenciana per al curs 2001/2002 (DOGV 4.041 de 12.07.2001).
Resolució de 21 d'agost de 2001, del director general d'Institut València de la Joventut
(IVAJ), per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu
l'Ordre de 31 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen beques per al curs 2001/02, per a jóvens residents, a les residències juvenils de
l'IVAJ de la Generalitat Valenciana (DOGV 4.075 de 30.08.2001).
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7.2. CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Data
subscripció

DESCRIPCIÓ

19/02/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I EL CENTRE INTERNACIONAL
BANCAIXA PER A LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNDACIÓ CAIXA
CASTELLÓ-BANCAIXA

05/03/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT EN
MATÈRIA D'ASSESSORAMENT LABORAL I EMPRESARIAL

27/03/01

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A
TRAVÉS DE LES CONSELLERIES DE MEDI AMBIENT I DE BENESTAR SOCIAL,
L'IVAJ I LA FUNDACIÓ BANCAIXA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT FORESTAL

29/03/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA FUNDACIÓ BANCAIXA PER A
LA CELEBRACIÓ DE LA XVI EDICIÓ DE CINEMA JOVE

23/05/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ I L'IVAJ PER A LA CAMPANYA A LA MAR 2001

25/06/01

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I
LA CAIXA D'ESTALVIS DE VALÈNCIA, CASTELLÓ I ALACANT, BANCAIXA, PER A
LA PROMOCIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL CARNET JOVE VOLUNTARIAT BANCAIXA

04/07/01

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA, L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA CAIXA D'ESTALVIS DE
VALÈNCIA, CASTELLÓ I ALACANT, BANCAIXA, PER A LA PROMOCIÓ I
DISTRIBUCIÓ DE LA TARGETA UPV JOVE

18/07/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE JOVENTUT ENTRE
L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE) I LES COMUNITATS AUTÒNOMES

27/07/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)
DEL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS I L'IVAJ EN MATÈRIA
D'HABITATGE

11/09/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
INTERMUNICIPAL DEL BARRI DEL CRIST

17/09/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I AUTOCARS LA UNIÓN DE
BENISSA, SA (UBESA), LA SERRANICA, STARBUS SL, LA CONCEPCIÓN,
AUTOBUSOS BUÑOL, AUTOCARS HERCA SL, FERNANBUS SA I TRAVICOI

L'IVAJ

I

LA

MANCOMUNITAT
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Data
subscripció

DESCRIPCIÓ

10/10/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT DE
TORREVIEJA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL

16/10/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT D'AIGÜES PER
A LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL

16/10/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAESTUDI GENERAL PER A L'ESTUDI, L'ANÀLISI I LA INVESTIGACIÓ
D'INICIATIVES EMPRESARIALS IMPULSADES PER JÓVENS

05/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
PER A LA REALITZACIÓ DE LA SETENA EDICIÓ DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA 2001

19/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA FUNDACIÓ ASSOCIACIÓ DE
SERVEIS D'INICIATIVA SOCIAL (ADSIS)

19/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'ASSOCIACIÓ
SOLIDÀRIES

21/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I EL FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT

21/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
NATZARET

29/11/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT DE GAIBIEL PER
A LA REALITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE
D'INFORMACIÓ JUVENIL

03/12/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS (UGT-PV) PER AL DESENVOLUPAMENT D'INICIATIVES I
POLÍTIQUES EN ÀMBITS D'INTERÉS PER ALS JÓVENS VALENCIANS

03/12/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I COMISSIONS OBRERES (CCOOPV) PER AL DESENVOLUPAMENT D'INICIATIVES I POLÍTIQUES EN ÀMBITS
D'INTERÉS PER ALS JÓVENS VALENCIANS

04/12/01

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT D'ALMORADÍ
PER A LA CREACIÓ D'UN CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL

INICIATIVES
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