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1. PLA JOVE VALENCIÀ
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1.1.

PLA JOVE VALENCIÀ

L'elaboració del Pla Jove Valencià (PJV) va ser posada en marxa pel Consell Rector de l'IVAJ
en la seua reunió de 19 de juliol de 2000, amb el propòsit d'analitzar la situació dels jóvens
valencians i buscar solucions als seus problemes, a través del disseny i de l'execució de
diferents actuacions
Els objectius prioritaris del Pla Jove es centren en:
1.

Propiciar les condicions necessàries perquè els jóvens aconseguisquen més ràpidament i
fàcilment el desenvolupament, l'autonomia i l'emancipació personals.

2.

Fomentar la integració i la participació social dels jóvens a través de les seues
organitzacions i col·lectius, tot prevenint les situacions de marginació i desigualtat, i,
també, sensibilitzar i educar la joventut en els valors de no discriminació, la tolerància i la
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.

El Pla Jove València 2002-2005 finalment va ser aprovat pel Consell el 18 de desembre de
2001 i presentat el 28 de novembre de 2002 pel conseller de Benestar Social, el sr. Rafael
Blasco Castany, inclou 6 àrees d'acció:
Participació i associacionisme
Emancipació: ocupació i habitatge
Qualitat de vida
Educació
Informació juvenil
Europa i cooperació
Cada una d'estes àrees es materialitza en un ampli ventall d'actuacions.
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Durant l'any 2002, primer any d'aplicació del Pla, les actuacions realitzades o en fase
d'execució van ser les següents:

NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS QUE INCORPORA EL PLA JOVE

257

ACTUACIONS REALITZADES O EN FASE D'EXECUCIÓ

170

PERCENTATGE D'ACTUACIONS REALITZADES O EN FASE D'EXECUCIÓ

66,14%

A continuació es detallen les actuacions realitzades o en fase d'execució:
Àrea de participació i associacionisme
1013

Garantia que en totes les comarques de la Comunitat Valenciana existisquen seus socials
juvenils

1014

Promoció en l'àmbit educatiu de temes transversals, l'educació en valors, i l'educació per a
la participació

1022

Formació

1024

Manteniment del Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
i del Registre de Consells Territorials de Joventut

1027

Convocatòria de subvencions per a associacions i consells locals de joventut en matèria
d'interés social i promoció de l'associacionisme juvenil

1031

Convocatòria d'ajudes per a associacions i entitats juvenils, seccions juvenils de partits
polítics i d'organitzacions sindicals i associacions universitàries

1032

Convocatòria de subvencions per a associacions i entitats titulars d'escoles de Formació
d'Animadors Juvenils de Temps Lliure

1033

Subvenció al programa anual del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

1034

Programa de suport a l'adquisició de béns per part de les associacions juvenils

1035

Cogestió amb les associacions juvenils de serveis i accions adreçats a la joventut

1037

Convocatòria d'ajudes per a finançar activitats de confederacions, federacions i
associacions d'alumnes de centres docents no universitaris

1041

Servei Voluntari Europeu (programa Joventut. Acció 2)

1043

Voluntariat intergeneracional
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Àrea d'emancipació: Ocupació i Habitatge
1. Formació per a l'ocupació
2111

Ajudes per al desplegament de programes de formació professional ocupacional i tallers de
formació i inserció laboral

2112

Foment de la formació per a l'ocupació en el vessant dels nous jaciments d'ocupació

2113

Programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació

2115

Mòduls formatius d'orientació sociolaboral

2116

Cursos d'especialització professional

2117

Cursos de formació ocupacional sobre el medi ambient

2121

Programa de garantia social que incloga ensenyaments en diferents oficis

2131

Ajudes destinades a finançar programes de formació ocupacional per a dones jóvens

2141

Ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives

2142

Beques d'especialització professional

2143

Ajudes per a estades formatives en empreses europees

2. Orientació laboral i ocupació
2211

Ajudes per a la contractació indefinida de desocupats/ades menors de 30 anys

2212

Reforç de les contractacions en pràctiques

2213

Programa per a finançar els costos salarials derivats de la contractació de desocupats/ades
per a l'execució d'obres d'interés general i social

2221

Programa d'orientació professional per a l'ocupació i autoocupació

2222

Centres d'assessorament i promoció laboral

2223

Xarxa Eures

2227

Atenció a les demandes informatives de jóvens desocupats/ades

2234

Ajudes financeres a l'adquisició de tecnologies per a les empreses

2235

Programa d'ajudes a empreses qualificades d'I+E

2236

Pla d'actuacions per a la millora de l'ocupació rural

2241

Programa de Creació d'Empreses Jóvens

2242

Ajudes per a la posada en marxa i l'equipament d'empreses jóvens

2243

Programa de creació d'empreses i suport a la microempresa

2244

Programa d'ajudes per a l'ocupació autònoma

2245

Programa per a impulsar la creació de noves empreses mitjàçant l'ajuda als emprenedors/ores

2248

Trobades anuals de jóvens emprenedors/ores
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2249

Programa de formació comercial per a jóvens desocupats/ades

2251

Pla de sensibilització en matèria de seguretat i salut en el treball

2252

Campanya de sensibilització en prevenció de riscos laborals

2261

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació de la dona jove

2262

Pla estratègic que garantisca la presència de les dones jóvens en els diferents sectors

2271

Programa d'ocupació juvenil en barris d'Acció Preferent

2281

Incentivar l'establiment de treballadors/ores en persones amb alguna discapacitat

2283

Informació i assessorament en matèria laboral a jóvens discapacitats/ades

2284

Campanya de sensibilització per al foment de la contractació de discapacitats/ades

3. Habitatge
2311

Abaratir el preu de l'habitatge

2312

Oficina de borsa d'habitatge jove en lloguer

2314

Ajudes als promotors d'habitatges protegits amb destinació a arrendament

2316

Ajudes per al finançament del lloguer d'habitatge jove

2317

Construcció d'habitatges en lloguer de 40 m2 útils i espais obligatoris destinats a elements
comuns per a universitaris

2318

Construcció d'habitatges en lloguer de 40 m2 útils i espais obligatoris destinats a elements
comuns

2331

Estudi sobre la situació del mercat de l'habitatge

2333

Jornades d'habitatge jove

Àrea de qualitat de vida
1. Integració i igualtat d'oportunitats
3115

Eliminació de les barreres arquitectòniques

3116

Formació de monitors per a realitzar activitats amb discapacitats/ades

3118

Reserva del 10% de les places oferides per l'IVAJ per a discapacitats/ades

3119

Intercanvis de jóvens amb discapacitats

3121

Ajudes per a afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral

3122

Grups de suport i autoajuda per a dones drogodependents

3124

Xarxa de cases d'acollida
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3125

Elaboració d'un estudi que analitze la situació de la violència de gènere a la Comunitat
Valenciana

3129

Ajuda per a jóvens amb fills o familiars al seu càrrec o víctimes de maltractaments

3134

Programa per a la integració del poble gitano

3135

Borses d'ajuda per a l'escolarització de xiquets procedents de famílies gitanes i immigrants

3141

Introduir continguts formatius sobre homosexualitat i transexualitat en els programes dels
centres de formació del professorat i a les escoles d'animació juvenil

3142

Telèfon INFOROSA

3143

Servei d'assessorament ARCOIRIS

3145

Campanya de sensibilització contra l'homofobia

2. Consum i salut
3211

Foment d'espais ludicoculturals en horari nocturn

3212

Realització d'activitats per a adquirir hàbits de vida saludables

3213

Proveir de recursos informatius la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil en matèria de salut i
qualitat de vida

3214

Creació d'una xarxa de mediadors socials juvenils en l'àmbit de la salut i la qualitat de vida

3217

Realització d'accions d'informació i orientació sobre l'educació sexual i la SIDA

3219

Trobades intergeneracionals sobre salut i drogodependències

32111

Activitats adreçades a jóvens interns en centres penitenciaris

3221

Estudi sobre el consum de drogues en la població escolar

3222

Programa d'educació per a la prevenció de les drogues

3224

Campanya de prevenció de drogodependències

3225

Pla de prevenció escolar de drogodependències

3231

Programa de prevenció d'embarassos no desitjats

3232

Programa de planificació familiar i sexualitat

3235

Campanya informativa sobre la transmissió de la SIDA

3241

Campanya de consum responsable i solidari

3246

Resolució de conflictes en matèria de consum

3247

Carnet Jove Euro <26

3248

Carnet +26

3251

Programa d'atenció a jóvens amb trastorns alimentaris

3261

Xarrades sobre la gravetat dels accidents de trànsit i la seua prevenció
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3. Oci, temps lliure i turisme
3311

Campanyes d'esquí, d'activitats multiaventura i viatges culturals

3312

Millora del transport nocturn

3313

Programa d'intercanvi de jóvens de caràcter cultural i esportiu

3314

Programes de temps lliure durant els mesos d'estiu

3315

Ampliar l'oferta de places als albergs i campaments juvenils

3316

Camps de treball

3318

Realització d'activitats per a jóvens amb necessitats d'atenció sociosanitàries

3319

Guia de turisme i oci juvenil

3321

Xarxa d'Oficines d'Informació Turística (TOURIST INFO)

3323

Promoció del turisme rural

3331

Gestió de bitllets d'avió i autobús per a jóvens i estudiants

3332

Descomptes a través de credencials internacionals

3342

Beques de pràctiques d'especialització

3343

Beques d'investigació

3344

Premi “Turisme”

3345

Xarxa de Centres de Turisme per a la Qualificació Professional (CDT'S)

4. Medi ambient
3411

Campanyes d'educació ambiental

3412

Campanya de sensibilització sobre l'impacte negatiu dels envasos

3413

Campanya de foment de l'ús del paper i els seus derivats

3415

Centre d'Educació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana

3416

Programa de difusió de bones pràctiques mediambientals

3441

Formació de jóvens per a realitzar tasques de prevenció davant d'incendis forestals

3442

Programa de voluntariat ambiental

Àrea d'educació
4011

Promoció de la formació bàsica i contínua per a ampliar la formació cultural

4012

Ajudes per als estudiants no universitaris en situació precària

4013

Beques per a estudiants universitaris

4015

Programa d'ajudes al transport universitari
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4016

Ajudes per als estudiants d'ensenyament secundari obligatori

4017

Descomptes en els transports amb el Carnet Jove Euro <26

4018

Premis extraordinaris de batxillerat

4019

Convocatòria de premis al rendiment acadèmic universitari

4021

Ajudes als centres docents per a la realització de projectes ambientals

4022

Premis a l'educació vial

4031

Publicació permanent de l'oferta educativa i informació sobre ajudes a través d'Internet

4032

Informa't

4034

Promoció en l'àmbit educatiu de la solidaritat i igualtat

4041

Eleccions a representants en òrgans col·legiats de govern

4051

Cinema Jove

4061

Cursos de monitors de centres de vacances i animadors de temps lliure en col·laboració amb
les entitats locals

4062

Cursos monogràfics sobre l'animació juvenil

4063

Cursos i seminaris de formació per a les persones que treballen als diferents departaments de
joventut

4064

Reconeixement i homologació d'escoles de formació d'animadors juvenils

4065

Revista virtual sobre animació juvenil

4071

Intercanvis i trobades escolars entre alumnes de centres valencians i alumnes de centres
d'estats membres de la UE

4072

Escoles viatgeres

4073

Intercanvis escolars entre alumnes de centres docents de la Comunitat Valenciana i de la resta
d'Espanya

4081

Programa Sócrates-Erasmus

4082

Programa europeu Sòcrates

4083

Beques per a la realització de cursos d'idiomes a Europa

4085

Cursos d'idiomes en diferents països

4092

Obertura dels centres escolars fora dels horaris lectius

4094

Jocs esportius de la Comunitat Valenciana

4095

Subvencions a les escoles esportives universitàries

4096

Cursos de rem, vela, piragüisme, etc.

4097

Intercanvi de jóvens esportistes entre la Comunitat Valenciana i altres països

4099

Organització de festivals i certàmens artístics
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Àrea d'informació juvenil
5011

Centre coordinador de documentació i informació juvenil

5012

Creació d'un portal d'Internet en què es recullen els aspectes que preocupen els i les jóvens

5013

Guia de centres d'informació juvenil

5014

Telèfon Jove de la Sexualitat

5021

Espais Joves

5031

Habilitar als centres d'informació juvenil per a l'emissió de tots els carnets i credencials

5032

Ajudes per a sufragar despeses dels centres d'informació juvenil

5034

Cursos de formació per a informadors juvenils

5035

Jornades d'informadors juvenils

Àrea d'Europa i cooperació
6013

Solidària Exposició

6014

Ajudes destinades al foment d'ONG en l'àmbit de la Comunitat Europea

6021

Ajudes de la UE en matèria de joventut

6023

Facilitar, a la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil, informació específica de la UE

6024

Intercanvi de grups de jóvens de distints països

6025

Programa de formació sobre els temes relacionats amb la UE i la cooperació

6026

Programa Joventut

6028

Programa Euroscola

6029

Màster en institucions i polítiques comunitàries de la Fundació Universitat-Empresa

6032

Pràctiques de cooperació en països en vies de desenvolupament

6041

Universitat d'estiu “Els jóvens i Europa”

6042

Estades a la Comunitat Valenciana de jóvens de països amb greus crisis

6043

Diploma interuniversitari de cooperació al desenvolupament

6051

Cursos formatius d'introducció a la cooperació
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Per a enguany 2002 el Pla ha disposat d'un pressupost integrat de 312.594 €.
PRESSUPOST DEL PLA JOVE PER ÀREES, 2002
Árees
A1. Participació i associacionisme
A2. Emancipació: ocupació i habitatge

Milers d'euros
1.651
268.094

A3. Qualitat de vida

26.903

A4. Educació

11.797

A5. Informació juvenil

1.685

A6. Europa i cooperació

2.464

Total

312.594

PRESSUPOST DEL PLA JOVE PER CONSELLERIES I D'ALTRES ORGANISMES, 2002
Àrees

Milers d'euros

Benestar social

15.570

Cultura i educació

19.671

Economia, hisenda i ocupació
Innovació i competitivitat
Medi ambient

188.345
10.312
2.103

Obres públiques, urbanisme i transports

53.790

Sanitat

15.473

Presidència
Total conselleries
Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Total

7.313
312.579
15
312.594

1.1.1. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

El dia 21 de novembre de 2002, va tindre lloc la primera reunió de la comissió de seguiment del
PJV –constituïda al si del Consell Rector de l'IVAJ–, integrada per representants de
l'Administració i també per representants d'entitats juvenils, com s'indica tot seguit:
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El sr. Joan Antoni Pérez Doménech (Joves d'Esquerra Unida)
El sr. Vicente Inglada (Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana)
La sra. Arlette Mora Gallart (SERVEF - Direcció General d'Inserció Laboral)
La sra. Isabel Chaume (Federació Valenciana de Municipis i Províncies)
El sr. Salvador Palomares (Federació Valenciana d'Escoltisme)
El sr. Carlos Pastor (IVAJ)
El sr. Javier Sáez (Oficina del Pla Jove. IVAJ)
Esta Comissió té per objecte fer un balanç del desplegament del primer any d'aplicació del Pla,
i també una anàlisi de la metodologia de treball que s'empra i una avaluació del grau de
compliment.
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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 presta l'IVAJ 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. Mitjançant
el PCEJ 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 2002
VALÈNCIA

233

ALACANT

22

CASTELLÓ

46

CANALS

4

XÀTIVA

27

TOTAL

332

VOLUM D'INVERSIÓ
ANY 2002.................................................. 4.603.396.€

FORMA JURÍDICA

CB D'ALTRES
8,73% 6,33%
SL
17,17%
AUTÒNOM
67,77%

MEMÒRIA 2002. PÀG. 17

Els serveis que fonamentalment presta el PCEJ es poden esquematitzar de la manera següent:
ASSESSORAMENT individualitzat mitjançant cita prèvia, que inclou
Assessoria del projecte empresarial, a través d’assessors de màrqueting
Assessoria sobre la viabilitat econòmica, a través d’economistes
Assessoria de la forma jurídica, 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 2002
VALÈNCIA

4.003

ALACANT

717

CASTELLÓ

438

CANALS

52

XÀTIVA

205

TOTAL

5.415

CONSULTES PER ÀREES
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

3.880

DIVULGACIÓ
JURÍDICA
631

817

ECONÒMICA
365

LABORAL

NOMBRE DE CONSULTES
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CURSOS DE FORMACIÓ en gestió empresarial (gratuïts i inscripció prèvia).
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.

2.1.1.1

ACTIVITATS DUTES A TERME L'ANY 2002

Relació d'ACTIVITATS REALITZADES
Gener
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Catarroja, del 14 al 18 de gener
- Xarrada a l'Espai Jove La Plana Baixa de Vila-real, el dimarts 15 de gener
- Xarrada sobre "Pla d'empresa" a l'Escola ALTABIANA, el 15 de gener
- Xarrada a l'Espai Jove La Safor de Gandia, el dimarts 22 de gener
- Xarrada a l'Espai Jove El Baix Segura d'Orihuela, el dimarts 29 de gener
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 28 de gener a l'1 de febrer
Febrer
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Marines, del 4 al 8 de febrer
- Xarrada a l'Espai Jove La Costera de Xàtiva, el dimarts 5 de febrer
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, de l'11 al 15 de febrer
- Xarrada a l'Espai Jove L’Alcoià d'Alcoi, el dimarts 12 de febrer
- Xarrada a l'Espai Jove Baix Vinalopó d'Elx, el dimarts 19 de febrer
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Xàtiva, del 25 de febrer a l'1 de març
Març
- Curs de Creació d'empreses a València, del 4 al 8 de març
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Sant Joan, del 4 al 8 de març
- Xarrada a l'Espai Jove La Plana d'Utiel-Requena, Requena, el dimarts 5 de març
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- Xarrada a l'Espai Jove El Baix Maestrat, Peníscola, el dimarts 12 de març
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Bellreguard, de l'11 al 15 de març
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Elx, de l'11 al 15 de març
Abril
- Xarrada sobre "Règim d'autònoms" a l'Institut núm. 31, Conselleria, de València, el 10 d'abril
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, de l'11 al 17 d'abril
- Xarrada sobre "Pla d'empresa" a l'Institut núm. 31, Conselleria, de València, el 17 d'abril
- Estand informatiu del PCEJ a la Fira d'Ocupació i Formació, celebrada a la Fira de Mostres de
València, del 17 al 20 d'abril.
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Benidorm, del 22 al 24 d'abril
- Curs de Creació d'empreses jóvens a la Vila Joiosa, del 22 al 24 d'abril
- Xarrada sobre "Pla financer" a l'Institut núm. 31, Conselleria, de València, el 24 d'abril
- Xarrada divulgativa del PCEJ de l'IVAJ al Casal Jove de Burriana, el 29 d'abril
Maig
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Castelló, del 6 al 10 de maig.
- Xarrada sobre "Pla d'empresa" a l'Institut núm. 9 d'Elx, el 7 de maig.
- Estand informatiu del PCEJ a la Fira de Formació i Orientació Laboral (FORUM), a La Pèrgola
de Castelló, del 8 al 10 de maig.
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 13 al 17 de maig
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Xátiva, del 27 al 31 de maig
- Estand informatiu del PCEJ a la Fira d'Ocupació (CREVIEMPLEO) de Crevillent, del 30 al 31
de maig
Juny
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Peníscola, del 3 al 7 de juny
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Castelló, del 10 al 14 de juny
- Visita al PCEJ de Tècnics del Banc Nacional de Desenvolupament Econòmic i Social del
Brasil, el 13 de juny
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 24 al 28 de juny
Juliol
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Elx, de l'1 al 6 de juliol
Setembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 9 al 13 de setembre
- Curs de Creació d'empreses a Castelló, del 23 al 27 de setembre
- Curs de Creació d'empreses a Elda, del 23 al 27 de setembre
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Octubre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Vila-real, del 21 al 25 d'octubre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Xàtiva, del 30 al 4 d'octubre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Orihuela, del 25 al 31 d'octubre
- Xarrada per a alumnes del col·legi Nostra Senyora del Carme i Sant Vicent de Paul, el 14
d'octubre
- Començament de col·laboració amb l'Associació de Jóvens Empresaris de la Comunitat
Valenciana per acudir als cursos i aportar experiències professionals
Novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 4 al 8 de novembre.
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Castelló, del 4 al 8 de novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Sant Joan, de l'11 al 15 de novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Elx, de l'11 al 15 de novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 18 al 22 de novembre
- Xarrada sobre "Passos i tràmits", a l'Institut Camp de Morvedre del Port de Sagunt, el 18 de
novembre
- Xarrada sobre "Pla d'empresa", a l'Institut Camp de Morvedre del Port de Sagunt, el 20 de
novembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Canals, del 25 al 29 de novembre
Desembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a València, del 2 al 9 de desembre
- Curs de Creació d'empreses jóvens a Castelló, del 9 al 13 de desembre
- Xarrada sobre "Passos i tràmits" a l'Escola d'Infermeria de La Fe, l'11 de desembre
- Xarrada sobre "Pla d'empresa" a l'Escola d'Infermeria de La Fe, el 13 de desembre
- Curs de Creació d'empreses a Benigàmim, del 16 al 20 de desembre
- Xarrada sobre "Passos i tràmits" a les Escoles Professionals de Sant Josep, el 17 de
desembre

TOTAL DE CURSOS

34

NOMBRE DE SESSIONS

348

TOTAL D'ASSISTENTS

886
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2.1.2. 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, a fi d'aconseguir la integració laboral dels jóvens de 16 a
30 anys a la comarca del Camp de Morvedre, especialment la 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 jóvens que desitgen reorientar la carrera professional
Jóvens que desitgen portar a terme una iniciativa empresarial
Desocupats o treballadors jóvens que necessiten conéixer determinats aspectes
relacionats amb la legislació laboral i la Seguretat Social
Jóvens que presenten fracàs escolar
Jóvens derivats per la Regidoria de Serveis Socials (departaments de malalts psíquics i
llibertats vigilades)
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 dits jóvens en la definició del seu objectiu professional,
l'elaboració d'un itinerari formatiu i 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.
JOVEMPLEO s'estructura en tres serveis:
INFORMACIÓ LABORAL
Es tracta de proporcionar als jóvens informació relativa a 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
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xarrades sota l'epígraf “Treball a l'Estiu” als instituts de secundària, adreçades als alumnes de
cicles formatius i de batxiller.
Els usuaris que han passat per JOVEMPLEO (3.371) han rebut informació, assessorament i
orientació laboral, desglossats per serveis de la manera següent:
INFORMACIÓ LABORAL

2.519

ORIENTACIÓ LABORAL

469

INICIATIVA EMPRESARIAL

34

XARRADES FORA DEL CENTRE

349

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 seu
seguiment. D'altra banda, es realitzen accions grupals per definir interessos formatius i
professionals, adreçades a jóvens entre 16 i 17 anys en procés d'abandonament dels estudis i
absentisme escolar.
Han sigut 337 els usuaris que han rebut els serveis d'orientació laboral i, d’acord amb els
aspectes treballats en les diferents entrevistes, es pot diferenciar entre:
OBJECTIU PROFESSIONAL

205

ITINERARI FORMATIU

203

ITINERARI OCUPACIONAL

410

DINAMITZACIÓ
En este servei es pretén dinamitzar i organitzar el grup perquè participe activament, amb
l'objectiu de promoure la comunicació i treball entre els participants, fent-los col·laboradors en
la consecució dels seus objectius.
Així, s'han establit 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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RELACIÓ D'ACTIVITATS REALITZADES
Taller “A la recerca de la meua primera ocupació”: 12 hores de durada, adreçat a
alumnes de diversificació curricular de l'IES de Benifairó de les Valls, els dies 29, 30 i 31 de
gener.
Taller sobre "Itineraris professionals": de 2 hores de durada, adreçat a alumnes de
segon curs de cicles formatius de grau superior de l'IES Eduardo Merelló, l'IES Camp de
Morvedre i l'IES Jorge Juan, durant els dies 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 21, 22 i 28 de febrer.
Mercat de l’Estudiant: punt d'informació en cada institut sobre "Itineraris formatius i mercat
de treball", adreçat a alumnes de l'IES Jorge Juan, l'IES Camp de Morvedre, l'IES María
Moliner, l'IES Clot del Moro i l'IES Eduardo Merelló. Durant els dies 22, 23, 24, 26 i 29
d'abril.
Taller sobre "Itineraris formatius i recerca d'ocupació", de 2 hores de durada, adreçat a
alumnes del programa de Garantia Social (PGS) de l'especialitat de Jardineria de la
comarca de la Costera, el dia 28 de febrer. Realitzat a JOVEMPLEO.
Xarrada sobre “Joventut i ocupació” a representants polítics d'organismes
governamentals i no governamentals de joventut d'Europa i d'Amèrica Llatina, dins de
l'activitat Internacional “Instruments de Participació Juvenil en una Societat Multicultural”
integrada en el programa europeu JOVENTUT. L'objectiu d'esta xarrada va ser donar a
conéixer als participants internacionals la realitat de l'ocupació juvenil a Espanya i en
particular a la Comunitat Valenciana, i també les mesures estratègiques que s'empren per a
l'accés dels jóvens valencians al mercat laboral, i també es van poder intercanviar
experiències amb els participants internacionals. Realitzada a JOVEMPLEO el dia 20 de
març.
Sessions grupals motivadores de definició d'objectiu professional adreçat a jóvens que
volen deixar l'ESO (programa En Marxa). Amb els resultats es mantenen entrevistes
individuals amb cada un d'ells. Objectiu: derivar els jóvens envers una altra formació d'acord
amb les seues expectatives. Realitzades a JOVEMPLEO els dies 10 i 11 d'abril.
Participació en la V Fira de l'Art i les Cultures i la VIII Mostra d'associacionisme.
Organitzades per l'Ajuntament de Sagunt el dia 24 de maig.
Xarrades sobre “Treballar a l'estiu”, d'1 hora de durada, adreçat a jóvens de la comarca
del Camp de Morvedre els dies 22 i 29 de maig i 5 de juny. Realitzat a JOVEMPLEO.
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Taller sobre “Recerca d'ocupació i formació en habilitats socials bàsiques”, adreçat a
jóvens inclosos en el programa Menors infractors de la Regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Sagunt, amb edats compreses entre els 15 i 19 anys. Realitzat a
JOVEMPLEO els dies 18, 20, 21, 25 i 27 de novembre.
Taller “Passos bàsics en la recerca d'ocupació”, adreçat a malalts mentals adscrits al
Centre Voramar de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt. Realitzat al
Centre Voramar dels Serveis Socials els dies 14 i 21 de novembre.
Xarrades sobre “Treballar al Nadal”, de dues hores de durada adreçades a dos grups de
jóvens de la Comarca: un grup de majors de 18 anys i un segon grup de menors de 18.
Realitzades a JOVEMPLEO els dies 3, 4, 5 i 11 de desembre.

2.1.3. AJUDES PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES
Per Ordre de 20 de desembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, de tramitació
anticipada, es va convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa
i l'equipament d'empreses creades per jóvens, l'objectiu de les quals és fomentar les iniciatives
empresarials d'autoocupació en este col·lectiu.
Les ajudes es financen a través de dues línies pressupostàries, l'una destinada a subvencionar
les d'equipament de l'empresa i l'altra, els necessaris per a la seua posada en marxa. L'any
2002 l'import global màxim d'ambdues línies va ascendir a 721.210,00 €, cosa que, respecte de
l'anterior convocatòria, suposa un increment de quasi el 22,45%.
Les dades de la convocatòria són les següents:

SOL·LICITUDS PRESENTADES

617

SOL·LICITUDS CONCEDIDES

462
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DADES DE LES AJUDES CONCEDIDES
Per províncies
Província

Nombre d’empreses adjudicatàries

València

277

Castelló

43

Alacant

142

Per la forma jurídica de l'empresa
Forma jurídica

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

Empreses adjudicatàries

261
39
6
112
19
13
12
0
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2.2.

HABITATGE

2.2.1. PROGRAMA HABITATGE JOVE

El programa Habitatge Jove, que es porta a 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.
Este Programa 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
compravenda d'un habitatge; facilitar-los models per a confeccionar contractes de lloguer,
contractes de compravenda i documents d'entrega de senyal; informar-los sobre allotjament
lliure en lloguer, incloent-hi informació de caràcter setmanal de les ofertes que apareixen en la
premsa especialitzada sobre ofertes de lloguer, i d'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
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,
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confecció i supervisió del contracte i seguiment durant tot el període d'arrendament i
assegurança multirisc gratuïta per a l'habitatge.

1. Dades quantitatives del treball realitzat
Atencions a jóvens

14.110

100%

Telefonades efectuades

5.235

37,10

Telefonades rebudes

2.994

21,22

Consultes en oficina

5.630

39,90

251

1,78

1.499

100%

Telefonades efectuades

617

41,16

Telefonades rebudes

365

24,35

Consultes en oficina

517

39,49

Visites a pisos
Atencions a propietaris

Altres atencions realitzades
Pisos Llogats

1.402
86

100%

Programa

67

77,91

Assessorament

19

22,09

Jóvens allotjats

176

100%

Programa

138

78,41

38

21,59

Nombre de consultes

13.578

100%

Hòmens

6.169

45,43

Dones

7.409

54,57

Assessorament

2. Servei d'informació i assessorament
PERFIL DEL DEMANDANT D'INFORMACIÓ
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54,57%

Usuaris per sexe

HÒMENS
DONES
45,43%

Consultes per edat en oficina

4.256

100%

Fins a 25 anys

1.713

40,25%

De 26 anys o més

2.543

59,75%

ASSESSORAMENT LLOGUER I COMPRAVENDA
TOTAL CONSULTES

2.515

100%

Lloguer

1.471

58,49%

Ajudes Generalitat

1.275

50,70%

Assessor. previ a la signatura
del contracte
Assessorament en contractes
ja signats
Compravenda

101

4,02%

95

3,78%

1.044

41,51%

Habitatge usat

448

17,81%

Habitatge nou VPO

321

12,76%

Habitatge nou de renda lliure

275

10,93%

RESSENYA DE LES ACTIVITATS MENSUALS
TELEFONADES REBUDES

3.789

TELEFONADES EFECTUADES

6.453

CONSULTES EN OFICINA

4.279

VISITAR I ENSENYAR HABITATGES

400
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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, la
tolerància, la participació, la solidaritat, l'aprenentatge intercultural, etc.
La convocatòria de places als Camps de Treball a la Comunitat Valenciana per a l'any 2002 es
va realitzar per Resolució del director general de l'IVAJ, d'11 de gener de 2002 (DOGV núm.
4183, de 5 de febrer de 2002). 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 el gaudi de l'oci i del temps lliure, el foment de la participació entre els
jóvens i el de la comunicació interpersonal i intercultural.
L'any 2002 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 camps de treball internacionals organitzats pel Servei Voluntari Internacional
(SVI), oferits també 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 onze localitats de la
Comunitat Valenciana, distribuïts en 15 torns i amb un total de 368 places, tal com es detalla en
els quadres següents
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CAMP

DATES

LOCALITAT

Serra d'Irta 2001 I

1-15/8

Alcalà de Xivert

Serra d'Irta 2001 II

16-30/8

Tecnificació Esportiva

MODALITAT

EDAT

PLACES

Arqueologia

18-26

30

Alcalà de Xivert

Arqueologia

18-26

30

16-30/7

Calp

Esport adaptat

18-26

30

Esports Adaptats

16-30/7

Benicarló

Esport adaptat

18-26

30

Carlet Trobada Interg.

1-15/8

Carlet

Social

18-26

25

Alacant Trobada Interg.

10-25/7

Alacant

Social

18-26

20

Llacuna de la Mata

15-29/7

Torrevieja

Medi ambient

18-26

30

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 Molón I

8-22/7

Camporrobles

Arqueologia

18-26

25

El Molón II

26/7-9/8

Camporrobles

Arqueologia

18-26

25

Alacant Menuts i Grans

10-25/7

Alacant

Social

18-26

25

Els Passeres

8-23/8

Albocàsser

Medi ambient

18-26

25

El Sargal I

8-22/7

Viver

Reconstrucció

18-26

25

El Sargal II

24/7-7/8

Viver

Reconstrucció

18-26

25

TOTAL

393

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

Places
ocupades

% ocupació

81

99

122

248

256

103

64

58

91

393

413

105%

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

81

99

122 %

413

454

110 %

93

110

118 %

587

663

113 %

(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
ADQUIRIDES

OCUPACIÓ
%

ANDALUSIA

26

29

112

ARAGÓ

22

20

91

ASTÚRIES

16

19

119

BALEARS

4

0

0

CANÀRIES

14

8

57

8

4

50

CASTELLA-LA MANXA

16

18

113

CASTELLA-LLEÓ

10

11

110

CATALUNYA

12

10

83

4

6

150

GALÍCIA

30

31

103

MADRID

23

28

122

MÚRCIA

16

16

100

NAVARRA

8

6

75

EUSKADI

33

46

139

6

4

67

INJUVE (SVI)

54

48

89

PLATFORM

10

10

100

C. VALENCIANA

81

99

122

393

413

105%

CANTÀBRIA

EXTREMADURA

RIOJA

TOTAL

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

DESTINACIÓ

PLACES
INSCRITES

OCUPACIÓ %

ANDALUSIA

31

31

100 %

ARAGÓ

26

36

138 %

ASTÚRIES

24

25

104 %

BALEARS

22

24

109 %

CANÀRIES

0

8

0

CANTÀBRIA

6

8

133 %

CASTELLA-LA MANXA

50

42

84 %

CASTELLA-LLEÓ

39

56

144 %

CATALUNYA

16

16

100 %

4

4

100%

GALÍCIA

94

97

103 %

MADRID

20

19

95 %

MÚRCIA

24

24

100 %

NAVARRA

14

30

214 %

EUZKADI

37

27

73 %

6

7

117 %

C. VALENCIANA

81

110

122 %

INJUVE (SVI)

93

99

118%

587

663

113%

EXTREMADURA

RIOJA

TOTAL

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

2.3.2. VOLUNTARIAT FORESTAL

El programa de Voluntariat Forestal es va iniciar l'any 2000 i, davant de la valoració positiva
que ha rebut per part dels voluntaris participants, se'n va decidir la continuïtat en els anys 2001
i 2002, per la qual cosa es van articular el corresponents convenis entre la Conselleria de Medi
Ambient, la Conselleria de Benestar Social, l'IVAJ i la Fundació Bancaixa. El conveni
corresponent a l'any 2002 es va signar el 8 de maig de 2002, i la seua vigència expira el 31 de
març de 2003.
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El Programa es planteja com a objectius:
1. Reduir el risc d'incendis mitjançant actuacions de vigilancia i comunicació/informació
2. Fomentar la utilització saludable del temps lliure
3. Fomentar el coneixement i la relació dels jóvens amb el seu entorn ambiental
4. Fer possible la integració de voluntaris amb discapacitats psíquiques
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 participar-hi a través dels 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.
El 2002 el programa de Voluntariat Forestal ha seguit la seua evolució favorable i ha comptant
amb la participació de 333 voluntaris, el 10 % dels quals presentava algun tipus de discapacitat.

DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

20%
ALACANT
CASTELLÓ

62%

18%

VALÈNCIA
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DISTRIBUCIÓ PER EDAT
76%
80%
70%
60%
50%
40%

20%

30%
20%
10%
0%

3%

16-30 anys

31-45 anys

46-60 anyss

1%

Més de 60

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

44%

HÒMENS

56%

DONES

2.3.3. AJUDES PER AL FOMENT DEL VOLUNTARIAT JUVENIL

Per Ordre de 15 d'abril de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar concurs
públic per a la concessió d'ajudes que van destinades al finançament de les despeses corrents
derivades dels projectes que realitzen, durant l'any 2002, activitats en matèria de voluntariat
dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que reunisquen els requisits i responguen
als principis que estableix la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, duts a terme tant per
consells locals de joventut com per associacions juvenils i entitats d'àmbit local prestadores de
serveis a la joventut.
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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; protecció i defensa
del medi ambient; dones jóvens; col·lectius de jóvens amb risc d'exclusió social (minusvàlids,
minories ètniques, reclusos i exreclusos, immigrants, malalts, drogodependents, etc.); promoció
d'estils de vida saludables (consum, salut, prevenció de riscos, etc.) i relacions
intergeneracionales.

SOL·LICITUDS
Nombre de projectes presentats

92

Nombre d'entitats sol·licitants

72

Associacions juvenils
Consells locals de joventut

63
9

ADJUDICACIÓ

Pressupost total convocatòria

150.250 €

Nombre de projectes concedits

73

Nombre d'entitats adjudicatàries

57
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2.4.

EUROCURSOS

Durant l'any 2002, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social i de
l'Institut Valencià de la Joventut, ha convocat i realitzat l’onzena 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 perseguixen 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 es centren en la
formació académica i també a fomentar la convivència amb les famílies natives, a facilitar la
interrelació amb jóvens d'altres nacionalitats i a desplegar un programa cultural i d'oci que els
permeta conéixer i comprendre altres països del nostre entorn.
Per a l'any 2002, els cursos es van convocar per Ordre de la Conselleria de Benestar Social de
24 de novembre de 2002 (DOGV 4148 de 14/12/2001). La convocatòria s'ha realitzat amb
major antelació que en anys anteriors, per tal de disposar de més temps per a la seua gestió
administrativa.
El total de beques oferides ha sigut de 1.265, encara que distribuïdes d'una manera distinta, ja
que s'ha suprimit l'oferta d'alemany per l'escassa demanda, cosa que provocava que les
beques s'adjudicaren a sol·licitants amb baixa puntuació. Per la mateixa raó, s'ha reduït el
nombre de beques oferides de francés, i s’ha optat per ampliar el nombre de les beques
d'anglés, ja que és l'idioma que presenta una major demanda.
DESTINACIÓ DELS BECARIS D'EUROCURSOS 2002
FRANÇA
4%

IRLANDA
49%

REGNE UNIT
47%
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Idioma

Nombre de beques

Destinació

Període

Anglés

315

R. Irlanda

juliol 2002

Anglés

300

Regne Unit

juliol 2002

Anglés

300

R. Irlanda

agost 2002

Anglés

300

Regne Unit

agost 2002

Francés

50

França

juliol 2002

La convocatòria s’adreça a jóvens, residents a la Comunitat Valenciana, menors de 20 anys,
que cursen ensenyament mitjà. Els requisits exigits per a obtindre la puntuació es fixen tant en
criteris acadèmics (el 50% del total de la puntuació correspon a la nota mitjana i a la nota
d'idioma del curs anterior) com en criteris econòmics (el 50% de la puntuació correspon a la
renda familiar de l'estudiant front al 60% que representava en convocatòries anteriors).
El nombre total de sol·licitants va ser de 2.792. Cada sol·licitant podia opta a tots els idiomes
oferits sempre que reunira els requisits exigits, i havia d’establir un ordre de preferencia.
L'adjudicació es va realitzar per Resolució del director general d'IVAJ, de data 5 d'abril de 2002.
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
FRANÇA

602

REGNE UNIT (juliol)

2.548

REGNE UNIT (agost)

2.245

IRLANDA (juliol)

2.551

IRLANDA (agost)

2.251

DADES DELS ADJUDICATARIS
PAÍS

PLACES

GAUDIDES

RENÚNCIES

50

50

-

Regne Unit

600

598

2

Irlanda

615

611

4

1.265

1.259

6

França

TOTAL
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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 el 1985. Des d'aleshores, el 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 2002, des de l'EAJ s'han dut a terme les activitats
següents, en el marc del programa de Formació:
1. Cursos Monogràfics
2. Jornades
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3.
4.
5.
6.
7.

2.5.1.1

Formació en col·laboració amb entitats locals
Col·laboració amb altres entitats juvenils
Reconeixement i homologació d'escoles
Revista Animació
D'altres activitats

CURSOS MONOGRÀFICS

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 2002 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, 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 els han dissenyat i impartit amb
el rigor i la qualitat que es deriven d'una experiència continuada en la formació de monitors i
animadors.
Tots els cursos han tingut una durada de 20 hores.

OBJECTIUS
- Facilitar la formació contínua dels monitors i animadors juvenils, i d'altres agents socials que

treballen amb la població juvenil.
- Oferir recursos i ferramentes metodòlogiques per tal de desenvolupar programes d'intervenció
educativa en el temps lliure.

CURSOS REALITZATS
1. Curs de mediadors per a la tolerància i la solidaritat
Professorat: Moviment contra la Intolerància
Dates: 21/11/02 – 23/11/02
Lloc: Alacant
Participants: 20
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2. Assertivitat
Professorat: EAJ Lluerna
Dates: 29/11/02 – 03/12/02
Lloc: Alacant
Participants: 8
3. Prevenció de la SIDA en activitats de temps lliure
Professorat: Centre d'Informació i Prevenció de la SIDA, i Centre de Salut Pública de
Castelló
Dates: 8/06/2002 – 8/06/2002
Lloc: Unitat Territorial de l'IVAJ Castelló
Participants: 13
4. El taller com a recurs educatiu
Professorat: EAJ Acció Cultural del País Valencià
Dates: 1/07/2002 – 4/07/2002
Lloc: Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló
Participants: 19
5. Recursos de la comunicació en l'animació sociocultural
Professorat: EAJ CUYJU
Dates: 25/10/2002 - 27/10/2002
Lloc: Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló
Participants: 23
6. Intervenció en el temps lliure: resolució de conflictes en persones amb retard mental
Professorat: EAJ Bonagent
Dates: 15/11/2002 - 17/11/2002
Lloc: Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló
Participants: 21
7- Educació Ambiental: com reduir l'impacte ambiental als campaments
Professorat: EAJ Lluerna
Dates: 22/11/2002 - 24/11/2002
Lloc: Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló
Participants: 10
8. Programació d'activitats de temps lliure per a campaments juvenils
Professorat: EAJ CUYJU
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Dates: 19/04/02 – 18/05/02
Lloc: Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist
Participants: 15
9. Problemes de conducta en la infantesa: recursos per a la intervenció educativa
Professorat: EAJ Don Bosco
Dates: 16/05/02 – 18/05/02
Lloc: València
Participants: 25
10. El conte popular com a recurs per a l'animació sociocultural
Professorat: EAJ CUYJU
Dates: 04/06/02 – 18/06/02
Lloc: València
Participants: 17
11. Prevenció de la SIDA en activitats de temps lliure
Professorat: Centre d'Informació i Prevenció de la SIDA, i Centre de Salut Pública de
València
Dates: 8/06/2002 – 8/06/2002
Lloc: València
Participants: 17
12. Curs de mediadors per a la tolerància i la solidaritat
Professorat: Moviment contra la Intolerància
Dates: 01/07/02 – 05/07/02
Lloc: València
Participants: 15
13. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a facilitadores del
treball dels monitors i animadors
Professorat: EAJ Ensenya de Fusta
Dates: 26/09/02 – 28/09/02
Lloc: València, seu de l'escola d'animadors juvenils Ensenya de Fusta
Participants: 14
14. Dinamització de ludoteques
Professorat: EAJ Accent
Dates: 04/10/02 – 06/10/02
Lloc: València. Centre Intermunicipal de Joventut de Natzaret
Participants: 25
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15. Recursos d'animació del temps lliure en espais tancats
Professorat: EAJ Etell
Dates: 08/11/02 – 16/11/02
Lloc: Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist
Participants: 21
16. Habilitats socials i de comunicació: instruments socialitzadors i comunicatius
Professorat: EAJ Creu Roja-Edetania
Dates: 14/11/02 – 16/11/02
Lloc: València. CJCV
Participants: 24
17. Marginació i imaginació
Professorat: EAJ Tauca
Dates: 21/11/02 – 03/12/02
Lloc: València. CJCV
Participants: 25
18. Dinamització de ludoteques
Professorat: EAJ Accent
Dates: 13/12/02 – 15/12/02
Lloc: CIMAJ de Manises
Participants: 24

RESUM PARTICIPACIÓ CURSOS MONOGRÀFICS

CURS

Sol·licituds Inscripcions

Alumnes
aptes

Curs de mediadors per a la tolerància i la solidaritat

40

20

14

Assertivitat

12

8

5

Prevenció de la sida en activitats de temps lliure

13

13

7

El taller com a recurs educatiu

23

19

19

Recursos de la comunicació en l'animació

35

23

23

Intervenció en el temps lliure: resolució de conflictes en persones
amb retard mental

56

21

19

Educació ambiental: com reduir l'impacte ambiental als
campaments

22

10

10

Programació d'activitats de temps lliure per a campaments juvenils

15

15

15
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CURS

Sol·licituds Inscripcions

Alumnes
aptes

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

36

25

23

El conte popular com a recurs per a l'animació sociocultural

22

17

15

Prevenció de la SIDA en activitats de temps lliure

22

17

17

Curs de mediadors per a la tolerància i la solidaritat

19

15

13

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a
facilitadores del treball dels monitors i animadors

25

14

13

Dinamització de ludoteques

75

25

23

Recursos d'animació del temps lliure en espais tancats

21

21

21

Habilitats socials i de comunicació: instruments socialitzadors i
comunicatius

72

24

23

Marginació i imaginació

87

25

22

Dinamització de ludoteques

24

24

24

619

336

306

TOTALS

AVALUACIÓ DELS CURSOS MONOGRÀFICS
Les dades s’han extret d'un qüestionari d'avaluació realitzat en finalitzar cada curs. El
qüestionari consta de set preguntes tancades, a les quals es poden aplicar les valoracions
següents: 4. Molt bona, 3. Bona, 2. Acceptable i 1. Roïna.

INDICADOR

Mitjana

Organització general del curs

3,3

Valoració del professorat

3,6

Continguts desenvolupats

3,2

Metodologia utilitzada

3,2

Material facilitat (documentació, material auxiliar...)

3,1

Èxit d'expectatives

2,8

Orientació cap a la pràctica

2,9
Valoració general

3,2
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Gràfic 1. Programa Monogràfics 2002
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Gràfic 2. Valoració del programa Monogràfics 2002.
Mitjana de les puntuacions obtingudes en els qüestionaris d'avaluació emplenats per l'alumnat
dels Cursos Monogràfics.
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2.5.1.2

JORNADES SOBRE ANIMACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL DELS JÓVENS

Estes Jornades es van realitzar a la residència juvenil Sant Crist del Mar (Benicarló), els dies 8,
9 i 10 de novembre de 2002, amb l'objectiu de donar a conéixer experiències i projectes
concrets d'intervenció a l'àmbit de l'exclusió social, i també de facilitar als animadors i
animadores juvenils ferramentes útils per al seu treball amb col·lectius de jóvens amb especials
dificultats.
A través del debat suscitat en els grups de treball, i dels tallers pràctics realitzats, els
participants han pogut explorar els recursos metodològics que l'animació pot posar en pràctica
per a afrontar la problemàtica de la immigració, l'exclusió social i el fracàs escolar.
Els grups de treball que es van constituir durant les jornades van ser els següents:
-

Grup 1. Immigració i exclusió cultural
Grup 2. Exclusió escolar i fracàs social
Grup 3. Exclusió i reclusió

Els tallers que es van organitzar van ser els següents:
-

Taller de jocs per a la pau i la tolerància
Taller de dansa en les cultures
Taller de contes i diversitat

En cada grup de treball es van elaborar conclusions que realitzen propostes concretes
d'actuació, i que han sigut publicades a la revista Animació núm. 15. Atesa la limitació de
places disponibles a la Residència, només 49 de les 123 persones que ho van sol·licitar van
poder participar en les Jornades, i les valoraren de molt positivament.

2.5.1.3

FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS LOCALS

Amb este programa de descentralització de l’acció formativa, es pretén la formació del
voluntariat juvenil dins de l'àmbit de l'educació en el temps lliure.
S'han realitzat un total de 8 cursos de monitors de centres de vacances, d'nimadors juvenils i
cursos monogràfics, en col·laboració amb entitats locals de la Comunitat Valenciana. Estos
cursos han sigut els següents:
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* Cursos de monitor/a de centres de vacances (250 hores)
- Ajuntament de Benidorm
Dates: del 05/10/01 al 21/12/02
Participants: 27
- Ajuntament d'Almassora
Dates: del 26/02/02 al 31/05/02
Participants: 20
Dates: del 14/09/2002 al 21/12/2002
Participants: 21
- Ajuntament d'Almenara
Dates: del 02/02/02 al 05/10/02
Participants: 24
- Ajuntament de València
Dates: del 17/01/02 al 31/05/02
Participants: 31
Dates: del 17/01/02 al 31/05/02
Participants: 31
- Ajuntament de Cullera
Dates de realització: del 09/11/02 al 01/03/03
Participants: 25
* Cursos d'animador/a de temps lliure juvenil
- Ajuntament d'Elda
Dates: del 29/11/02 al 09/05/03
Participants: 32
* Cursos Monogràfics
Estos cursos han sigut organitzats per l'IVAJ dins del conveni de col·laboració signat amb la
Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist.
- Programació d'activitats de temps lliure per a campaments juvenils (20 hores)
Dates de realització: del 15/04/02 al 18/05/02
Participants: 15
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- Recursos d'animació del temps lliure en espais tancats (20 hores)
Dates de realització: del 08/11/02 al 16/11/02
Participants: 21

2.5.1.4

CURSOS EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Amb este Programa es pretén que les associacions i entitats juvenils que no siguen titulars
d'una escola de formació d'animadors, puguen realitzar, puntualment, activitats de formació en
matèria d'animació, en el marc d'un projecte associatiu. S'han realitzat dos cursos de formació:
Associació Juvenil Agustins (Alacant)
- Curs de monitor de centres de vacances
Dates de realització: del 19/07/02 al 02/11/02
Participants: 24
Consell de la Joventut de Xàtiva
- Curs de monitor de centres de vacances
Dates de realització: del 29/11/02 al 15/02/03
Participants: 25

2.5.1.5

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 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 tal de tractar temes d'interés que possibiliten la millora de la
qualitat d'este tipus de formació.
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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 monitor i d’animador juvenil que
s'imparteixen a la Comunitat Valenciana, i també dels cursos monogràfics impartits per les
escoles d'iniciativa social a les diferents seus.
ACTIVITATS DESPLEGADES DURANT 2002
Per a analitzar de forma coordinada la problemàtica derivada de la gestió i desenvolupament
dels cursos que s'organitzen en matèria d'animació juvenil, es va celebrar una Jornada Tècnica
d'Escoles d'animadors juvenils reconegudes per l'IVAJ, que va tindre lloc a València, el dia 17
de desembre, a la Sala d’Actes de la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social.
Així mateix, durant l'any 2002 s'han supervisat i gestionat un total de 86 expedients d'inici de
cursos de monitor i animador juvenil organitzats per les 25 escoles de formació d'animadors del
temps lliure juvenil reconegudes i homologades.

2.5.1.6

REVISTA ELECTRÒNICA “ANIMACIÓ”

La revista Animació tracta de respondre 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.
Esta revista electrònica també pretén aconseguir apropar a totes aquelles persones que
s’interessen 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.
Revista Animació núm. 14: el marc regulador de la formació en animació juvenil
En el núm. 14 de la revista es fa una anàlisi comparativa de la normativa per la qual es regula
la formació en matèria d'animació a l'Estat espanyol, i les dades relacionades amb l'estructura
dels cursos de monitor i animador, els continguts curriculars, el professorat, l'avaluació, etc. en
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cada una de les comunitats autònomes. Totes estes dades estan exposades en senzilles
taules, que possibiliten comparar eficaçment les similituds i les diferències d'estos cursos en les
distintes comunitats autònomes.

2.5.1.7

ALTRES ACTIVITATS

ASSISTÈNCIA A JORNADES
Jornades “La formació en el lleure: realitat i reptes”
Lloc de realització: Begur (Girona)
Dates: del 16/10/02 al 19/10/02
Tipus de col·laboració:
- Participació de tres tècnics de l'EAJ en els diferents grups de treball
- Desplegament d'una ponència, per part d'Inmaculada Sanjuán, professora de l'EAJ,
sobre el “Marc regulador de la formació en animació juvenil: aspectes curriculars”
COL·LABORACIONS DOCENTS DEL PROFESSORAT DE L'EAJ
-

Curs de formació i dinamització associativa
Organitza: el Consell de participació ciutadana de Castelló i l'Ajuntament de Castelló
Dates: 9, 23, 30 de gener i 20, 27 de febrer

-

Jornades de joventut
Organitza: la Universitat Jaume I, la Mancomunitat dels Ports i l'Ajuntament de
Vilafranca.
Dates: 3 abril

-

Xarrada sobre l'animació sociocultural per a la celebració del 20 aniversari de la creació
del Grup Escolta de Burriana
Dates: 20 abril

-

Presentació de l'acte multicultural per a escolars amb la participació de grups de cultura
tradicional de diferents països europeus
Organitza: el Grup de Danses l’Arena. Burriana
Dates: 11 octubre

-

Curs de monitor de centres de vacances
Organitza: Escola d'Animadors Juvenils Creu Roja-Edetania
Dates: 21/08/02
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-

Curs de monitor de centres de vacances
Organitza: Escola d'Animadors Juvenils Anima’t (Ajuntament de Burjassot)
Dates: 17/11/02

-

Curs d'Animadors Juvenils
Organitza: Escola d'Animadors Juvenils Anima’t (Ajuntament de Burjassot)
Dates: 18/11/02

PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES INTERNACIONALS
-

Subcomissió Mixta Espanya - Bèlgica: Comunitat Valenciana-Flandes
Dates: 30/09/2002 a 06/10/2002
Lloc de realització: Flandes

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 15 d'abril de 2002, 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 36.060 euros, 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 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
Mitjançant esta convocatòria es van finançar les despeses corrents derivades dels programes
anuals d'activitats educatives complementàries d'estes escoles per a l'any 2002.
A esta convocatòria es van presentar 12 entitats, que es corresponen amb altres tantes
sol·licituds, i totes han resultat adjudicatàries d'estes ajudes.
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2.6.

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 atenció personalitzada, confidencial i especialitzada sobre qualsevol tema
relacionat amb la sexualitat.
Facilitar-los els coneixements adequats per a viure de forma 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.
També es pot obtindre informació a través del correu electrònic (sexinfo_ivaj@gva.es).
Nombre de telefonades ateses durant 2002............................................. 6.453
MITJÀ UTILITZAT
DONES
Telèfon
Correu
Total
%
electrònic % Telefon.
%

HÒMENS
Total
Telefon.
%

PER PROVÍNCIA
València Alacant Castelló
%
%
%

TELEFONADES

CONSULTES

GENER

775

1.869

91,23

8,77

454

58,58

316

40,77

75,23

9,94

7,87

FEBRER

540

1.405

93,15

6,85

321

59,44

196

36,30

70,93

13,52

8,70

MARÇ

571

1.434

95,80

4,20

339

59,37

188

32,92

69,00

13,66

8,23

ABRIL

593

1.519

94,77

5,23

347

58,52

213

35,92

72,51

13,49

7,08

MAIG

514

1.353

94,75

5,25

316

61,48

164

31,91

77,04

8,75

6,23

JUNY

501

1.366

98,40

1,60

293

58,48

165

32,93

75,45

9,38

5,59

JULIOL

577

1.508

98,27

1,73

357

61,87

182

31,54

71,58

11,44

9,01

AGOST

447

1.155

98,21

1,79

255

57,05

171

38,26

74,05

10,07

8,95

SETEMBRE

437

1.163

96,34

3,66

253

57,89

149

34,10

74,60

12,36

4,12

OCTUBRE

513

1.322

94,54

5,46

298

58,09

182

35,48

75,44

9,55

5,85

NOVEMBRE

447

1.199

93,96

6,04

234

52,35

173

38,70

75,62

10,96

5,82

DESEMBRE

538

1.563

97,58

2,42

315

58,55

204

37,92

77,32

11,90

5,76

6.453

16.856

95,58

4,42

3.782

58,61

2.303

35,69

TOTAL
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Percentatge de consultes per temes
TEMES

gener

Planificació familiar

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

oct.

nov.

des.

TOTAL

27,34% 30,68% 27,89% 25,35% 22,74% 22,25% 21,88% 23,72% 20,64% 21,48% 21,52% 20,35% 23,82%

Possibilitat d'embaràs no
21,83% 19,64% 21,48% 24,03% 24,03% 25,62% 27,98% 38,35% 28,63% 21,56% 18,27% 26,42% 24,82%
desitjat
Telèfon de la sexualitat
Coneixement del cos

15,03% 13,17%

9,69%

9,81% 11,46% 12,81% 11,60% 13,03% 12,73% 15,13% 15,76% 13,69% 12,83%

10,06% 10,96% 13,53% 13,17% 13,45% 10,69% 12,47% 8,23%

9,37% 11,80% 10,76% 8,32% 11,07%

Comportament sexual
humà

8,40%

7,74%

D'altres

17,34% 16,51% 18,14% 19,87% 18,64% 20,28% 18,64% 11,39% 20,89% 21,18% 25,27% 21,43% 19,13%

9,04%

9,27%

7,77%

9,68%

8,35%

7,43%

5,28%

8,85%

8,42%

9,79%

Nombre de consultes per temes
4.039

5000

4.142
3.345

4000
2.045

3000

1.871

1.414

2000
1000
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
2.251

2.500
2.000

1.755

1.500
1.000

797

478

788
384

500
0
<18 anys

19-22 anys

De 23-26

De 27 a 30

Més de 30

No la facilita
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8,34%

Percentatge de telefonades per sexe

NO EL FACILITA
5,70%
HÒMENS
35,69%

DONES
58,61%

Nombre de telefonades per dies de la setmana

1200

1191

1047

1044

1033

964

1000
800

633

541

600
400
200
0
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge
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2.7.

TURISME I INTERCANVI

2.7.1. TURIVAJ
L'Institut Valencià de la Joventut, a través de les oficines del TURIVAJ a València, Castelló i
Alacant, ofereix als jóvens entre 14 i 30 anys, diferents serveis i propostes, encaminats a:
Potenciar la mobilitat juvenil
Oferir alternatives d'oci saludables que combinen el coneixement d'àrees d'interés cultural o
natural amb la pràctica d'esports a l'aire lliure.
Fomentar el coneixement d'altres idiomes, cultures, tradicions i estils de vida diferents per
fer realitat la integració i la convivència multicultural en la societat.
Potenciar el coneixement de la Comunitat Valenciana i de diferents paratges de l'Estat
espanyol
L'accés de jóvens a béns d'interés cultural i serveis turístics adaptats a les seues
necessitats específiques.
Des de les oficines del TURIVAJ, la consecució dels fins proposats es realitza, d'una banda,
mitjançant la venda de credencials (carnet d'estudiant internacional, jove, 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 internacional) i, d’una
altra, 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 i el CIJ de
València 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 2002, ha sigut de
34.057
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NOMBRE TOTAL DE SERVEIS I PRODUCTES PRESTATS
SERVEI

Alacant

Castelló

València

Credencials

4.681

3.744

12.709

21.134

B. autobús

14

38

311

363

B. avió

577

386

1.500

2.463

Passes

96

40

105

241

Assegurances

207

79

1.077

1.363

Multiaventura

178

28

392

598

Neu

1.652

234

2.290

4.176

Cursos

69

38

224

331

IBN Places

886

308

2.029

3.223

30

25

110

165

8.390

4.920

20.747

34.057

Europa Jove
TOTAL
%

2.7.1.1

24,63%

14,45%

TOTAL

60,92%

CREDENCIALS

La possessió del carnet d'alberguista en les seues diferents modalitats (adult, juvenil, familiar,
de grup i estranger) permet allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional
d'Albergs Juvenils (IYHF), que són més de 4.200 establiments distribuïts en més de 60 països
de tot el món. És una entitat no governamental i sense afany de lucre, reconeguda per la
UNESCO i, com a associació benèfica, per la Charity Comisión (Comissió d'Obres Benèfiques)
de Londres, on té la seua seu.
Tant la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) com la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la
Generalitat Valenciana són membres d'esta Federació. Per a més informació: www.iyhf.org.
El carnet d'estudiant internacional (ISIC), el carnet de professor (ITIC) i el carnet jove
internacional GO-25 (YTIC) 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 la ISTC (Confederació Internacional de Viatges per a
Estudiants), nascuda en 1949, o la FIYTO (Federació Internacional d'Organitzacions de
Turisme Internacional). Que són organitzacions sense afany de lucre i tenen el suport d'entitats
com la UNESCO (des de 1968) o l'Organització Mundial de Turisme.
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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 del carnet d'estudiant i de professor,
estan també disponibles, a través d'un enllaç en la base de dades de la ISTC, en la
www.istc.org, i es pot obtindre més informació sobre el carnet jove internacional en la
www.fiyto.org

CREDENCIALS

Alacant

Castelló

València

TOTAL

493

369

1.423

2.285

Alb. adult
Alb. juvenil

2.044

1.549

5.944

9.537

Alb. familiar

135

133

466

734

Alb. de grup

29

30

185

244

366

791

240

1.397

78

62

232

372

5

2

22

29

C. estudiant ISIC

1.424

745

3.610

5.779

C. professor ITIC

90

29

481

600

C. jove int. IYTC

17

34

106

157

TOTAL

4.681

3.744

12.709

21.134

%

22,15%

17,72%

60,13%

Alb. estranger
Guia albergs Europa
Guia resta món

2.7.1.2

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 usuaris són a
França, Alemanya, Itàlia i El Marroc.

Bitllets autobús

Alacant

Castelló

Auto-res

València

TOTAL

11

110

121

Bacoma

10

0

81

91

Eurolines

2

11

52

65

16

23

39

45

47
363

Linebus
Starbus

2
TOTAL

14

38

311

%

3,86%

10,47%

85,68%
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2.7.1.3

BITLLETS D'AVIÓ SATA

Este és el tipus de transport més sol·licitat, a causa 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) i forma part de la ISTC (Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants). 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
L’any 2002 ha sigut important en el sector després del cessament d'operacions d'un dels
proveïdors SATA més importants del món, USIT. Afortunadament, el servei i l'atenció a jóvens
que abans d'este esdeveniment eren titulars d'un bitllet s'ha pogut prestar amb normalitat.
Bitllets d’avió

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Kilroy

511

363

1.498

2.372

Usit

29

23

2

54

Iberia

37

TOTAL
%

2.7.1.4

37

577

386

1.500

23,42%

15,68%

60,90%

2.463

PASSES DE TRANSPORT A LONDRES I PARÍS

Un altre servei que s'ofereix en TURIVAJ és la venda de bitllets i passes per a utilitzar transport
públic a l'estranger, com ara el Visitor Travel Card a Londres i la targeta de transports Paris
Visite, a la ciutat de París.
Passes

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Londres

92

38

95

225

París

4

2

10

16

96

40

105

241

39,83

16,60

43,57

TOTAL
%
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2.7.1.5

ASSEGURANCES DE VIATGE

És important per a viatjar disposar d’una assegurança que cobrisca possibles incidències en la
destinació, per això TURIVAJ ofereix diferents pòlisses de viatge. Des del mes d'octubre es va
iniciar una col·laboració amb la companyia ISIS, especialitzada en este ram entre els jóvens, i
que amplia, juntament amb Europ-Assistance i Cap Arag- Axxa Seguros, l'oferta de l'IVAJ en
esta matèria.
En general, i amb diferents cobertura i prima segons companyies, 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. Les pòlisses es poden formalitzar per períodes d'una setmana fins a
un any.

TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES EMESES
Assegurances per
companyia

Alacant

Europ-Assistance

Castelló

València

TOTAL

10

30

348

388

192

44

714

950

5

5

16

26

TOTAL

207

79

1.077

1.364

%

15,17

5,80

79,03

Innovac
ISIS

TOTAL PÒLISSES D'ASSEGURANCES EMESES PER DESTINACIÓ
Assegurances per
destinació
Pòlisses Espanya
Pòlisses Europa
Pòlisses resta del món
TOTAL

2.7.1.6

Alacant

Castelló
2

València

TOTAL

18

20

147

38

741

926

58

41

319

416

207

79

1.078

1.362

CAMPANYES DE MULTIAVENTURA

Al llarg de l'any s'han portat a terme diferents activitats de Multiaventura. Són propostes per a
practicar senderisme, fer excursions a cavall, descens de barrancs i altres activitats esportives
en llocs tan interessants, com ara la Serra Mariola, les Hoces del Cabriel, Moraira, Requena o
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l'Embassament de Benagéber a la Comunitat Valenciana o en altres comunitats, com ara el
Pirineu Català, Granada o Mallorca.
S’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
Benagéber multiaventura

Alacant

Castelló

32

7

Benagéber adolescents

53

Granada

10

València

2

Moraira
Requena

7

Hoces del Cabriel

19

Serra de Mariola

8

TOTAL

62

101

103

156

16

28

4

4

4

11

4

45

64

26

38

33

47

Port Aventura

14

Mallorca

10

4

36

50

Pirineus

25

7

67

99

TOTAL

178

28

392

598

%

29,76

4,68

65,55

2.7.1.7

CAMPANYA D'ESQUÍ 2001-2002

S’hi van oferir caps de setmana i setmanes blanques en 5 estacions diferents del Pirineu català
i l'aragonés, de Sierra Nevada i Andorra. També s’hi van organitzar setmanes per a dates
especials, com ara Nadal, Reis i els ponts festius, en estacions espanyoles, andorranes i
franceses.
Esta és una de les campanyes amb més acceptació entre els jóvens. En el quadre següent es
resumeix el resultat de la campanya 2001-2002

Neu 2001/02

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Caps de setmana

568

92

1.343

2.003

Setmanes blanques

773

94

428

1.295

Setmanes especials

311

48

519

878

TOTAL

1.652

234

2.290

4.176

%

39,56

5,6

54,84
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2.7.1.8

CURSOS D'IDIOMES

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

DISTRIBUCIÓ D'ESTUDIANTS PER OFICINES
CURSOS

Alacant

Castelló

València

TOTAL

TOTAL

69

38

224

%

20,85%

11,48%

67,67%

331

DISTRIBUCIÓ PER PAÍS I IDIOMA
ANGLÉS / PAÍS

Nombre d'estudiants
Regne Unit

164

Estats Units

1

Canadà

9

Malta

9

Irlanda

49

TOTAL

232

ALEMANY / PAÍS

Nombre d'estudiants
Alemanya

25

Àustria

17

TOTAL

42

FRANCÉS

Nombre d'estudiants
França

36

TOTAL

36

ITALIÀ

Nombre d'estudiants
Itàlia

TOTAL

21
21
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PARTICIPANTS PER IDIOMA
ITALIÂ
6,34%

ALEMANY
12,69%
FRANCÉS
10,88%

ANGLÉS
70,09%

2.7.1.9

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 del TURIVAJ, les nits d'estada en 450 albergs
repartits al llarg de 50 països diferents.
IBN

Alacant

Llits reservats
%
IBN PER MESOS

TOTAL

Castelló

València

TOTAL

886

308

2.029

27,49%

9,55%

62,96%

Alacant

Castelló

València

3.223

TOTAL

Gener

37

15

5

57

Febrer

32

6

104

142

Març

-18

56

108

146

Abril

226

1

126

353

Maig

112

1

438

551

Juny

185

0

432

617

Juliol

179

94

517

790

Agost

14

26

103

143

Setembre

60

81

27

168

Octubre

21

11

108

140

Novembre

14

3

44

61

Desembre

24

14

17

55

886

308

2.029

3.223
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2.7.1.10

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.
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

Castelló

València

TOTAL

TOTAL

30

25

110

165

%

18,18%

15,15%

66,66%

2.7.2. OFERTA CONCERTADA

El programa Oferta Concertada de l'IVAJ consisteix a possibilitar la utilització de les
instal·lacions juvenils, tant a la Comunitat Valenciana com en altres comunitats autònomes, a
associacions, centres docents i d'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 20 de febrer de 2002, del director
general de l'IVAJ, publicada en el DOGV núm. 4199, de 27 de febrer de 2002.
En la convocatòria de 2002, es van oferir 6.790 places, tant en instal·lacions de la Comunitat
Valenciana com en les d'altres comunitats autònomes, de les quals se'n van ocupar 3.875, cosa
que suposa un 56,80% del total.
Unes 200 entitats, aproximadament, van presentar sol·licitud per a participar en l'Oferta
Concertada de 2002, 102 de les quals van ser adjudicatàries de les places oferides,
distribuïdes com es detalla tot seguit:
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Procedència

Nombre d'entitats

Alacant

13

Castelló

4

València

72

Altres comunitats autònomes

15

OFERTA CONCERTADA 2002

CAMPAMENTS

CJ-Navalón

CJ-Costa Bella

SETM.

PLACES OFERIDES
juny

juliol

agost

PLACES OCUPADES

TOTAL

juny

juliol

agost

OCUP.

TOTAL

1ª

-

250

250

500

-

75

217

292

2ª

-

250

250

500

-

0

82

82

3ª

-

250

-

250

-

71

-

71

4ª

-

250

-

250

-

109

-

109

1ª

-

200

145

345

-

115

25

140

2ª

-

200

145

345

-

170

25

195

3ª

-

145

-

145

-

43

-

43

4ª

-

145

-

145

-

0

-

0

1ª

-

175

135

310

-

179

159

338

CJ-Jaume I

2ª

-

175

135

310

-

178

72

250

(tendes)

3ª

-

115

135

310

-

45

0

45

4ª

-

115

135

250

-

45

31

76

1ª

-

-

100

100

-

-

85

85

CJ-Jaume I

2ª

-

-

80

80

-

-

85

85

(cabanes)

3ª

150

-

100

250

112

-

85

197

4ª

150

-

80

230

0

-

30

30

300

2.270

1.690

4.260

112

1.030

896

2.038

TOTALS

%

36,93

38,57

63,30

60,15

47,84
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ALBERGS
JUVENILS
AJ-Mar i Vent
AJ-La Marina

AJ-Alborache

AJ-F. de Vinatea

AJ-S. Crist del Mar

SETMA.

PLACES OFERIDES
juny

juliol

PLACES OCUPADES

agost TOTAL

juny

juliol

agost

OCUP.

TOTAL

3ª

55

-

-

55

46

-

-

46

4ª

55

-

55

110

55

-

55

110

3ª

55

-

55

110

19

-

50

69

4ª

55

-

55

110

45

-

45

90

1ª

-

75

75

150

-

78

63

141

2ª

-

75

75

150

-

64

76

140

3ª

-

55

55

110

-

55

30

85

4ª

-

55

55

110

-

24

46

70

1ª

-

-

55

55

-

-

56

56

2ª

-

-

55

55

-

-

35

35

3ª

-

55

55

110

-

55

0

55

4ª

-

55

55

110

-

58

55

113

1ª

-

-

65

65

-

-

15

15

2ª

-

-

65

65

-

-

55

55

3ª

-

65

-

65

-

54

-

54

4ª

-

65

-

65

-

65

-

65

220

500

775

1.495

165

453

581

1.199

TOTALS

%

94,55
72,27

83,85

78,48

72,69

80,20

INSTAL·LACIONS EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

CAMPAMENTS

QUINZ.

PLACES OFERIDES
juliol

agost

PLACES OCUPADES

TOTAL

juliol

agost

TOTAL

OCUP.
%

1ª

100

--

100

73

--

73

2ª

150

--

150

95

--

95

2ª

55

--

55

55

--

55

100

Ezcaray (La Rioja)

2ª

50

--

50

50

--

50

100

Riopar (Castella-la

1ª

55

--

55

55

--

55

2ª

55

--

55

47

--

47

465

375

Orihuela del Tremedal
(Aragó)
Palancares (Castella-

67,20

La Manxa)

Manxa)
TOTALS

465

375

92,72
80,65
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ALBERGS

DATA

PLACES

PLACES

TOTAL %

OFERIDES

OCUPADES

8-22 agost

50

50

25/7-08/08

50

0

Arbejal

1-15 agost

50

0

0

Valdeavellano

16-30 juliol

50

50

100

Tragacete

1-15 agost

55

55

100

Soto-Cameros

16-30 juliol

50

0

0

Los Batanes

1-15 juliol

50

0

0

Las Dehesas

1-15 agost

50

0

0

1-10 juliol

55

55

11-20 julio

55

0

1-10 juliol

55

35

63,63

570

245

42,98

Navarredonda

Lekároz
Zudaire
TOTALS

50

50

2.7.3. TURISME SOCIAL

Este Programa té com a objectius facilitar el turisme i els intercanvis a jóvens amb escassos
recursos o poques possibilitats d'eixir del seu entorn, perquè puguen conéixer altres llocs i
altres realitats socials, tot fomentant 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.
L'IVAJ s'encarrega de la difusió del Programa i de la selecció dels grups participants en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana.
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Els grups participants en l'edició 2002 van ser:
Programa de Garantia Social. Fundació ADSIS (València)
Programa de Garantia Social. Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist
(Aldaia-Quart de Poblet)
IES Alto Palancia (Segorbe)
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2.8.

RESIDÈNCIES, ALBERGS I CAMPAMENTS
JUVENILS

2.8.1. 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 seu 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

Places

Quota del curs

R.J. El Maestrat (Castelló)

Estudis universitaris i
ensenyaments secundaris

77

2.490 €

R.J. M.de Déu del Lledó (Castelló)

Estudis universitaris i
ensenyaments secundaris

100

2.850 €

R.J. La Florida (Alacant)

Estudis universitaris

180

3.700 €

R.J. Sant Crist del Mar (Benicarló)

Estudis universitaris i
ensenyaments secundaris

80

2.490 €

La convocatòria de places de residents per al curs 2002/2003 es va realitzar mijançant la
resolució de 24 de juny de 2002, de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), publicada en el DOGV núm. 4283, de 2 de juliol de 2002.
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La distribució de sol·licituds presentades i el nombre d'admissions per residència va ser el
següent:
RESIDÈNCIES
Mare de Déu
del Lledó

El
Maestrat

La
Florida

Sant Crist
del Mar

Total CV

Sol·licituds d'estudiants ensenyaments secundaris

13

9

0

15

37

Sol·licituds d'estudiants universitaris

32

5

59

0

97

45

14

59

15

134

Antics residents

20

31

145

6

Nous residents a través de la convocatòria

67

15

29

15

Total admesos estudiants ensenyaments secundàris

22

23

0

21

52

Total admesos estudiants universitaris

65

23

174

0

245

87

46

174

21

297

TOTAL SOL·LICITUDS PRESENTADES

TOTAL ADMISSIONS

El percentatge d'ocupació mitjana mensual de les diferents residències va ser:
Mes

El Maestrat

La Florida

Sant Crist del Mar

Gener

100%

97.7%

23.75%

Febrer

98.70%

97.29%

23.75%

Març

98.70%

96.6%

22.5%

Abril

98.70%

96.6%

22.5%

Maig

98.70%

98.3%

22.5%

Juny

98.70%

95.5%

22.5%

Juliol

-

-

-

Agost

Mare de Déu del
Lledó

TANCADA
PER
REFORMA

-

-

-

Setembre

59.74%

-

26.25%

Octubre

59.74%

92.7%

26.25%

87%

Novembre

58.44%

91.6%

26.25%

96%

Desembre

59.74%

90.5%

26.25%

96%
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2.8.1.1

ORDRE CONVOCATÒRIA BEQUES RESIDÈNCIA ANY 2002

Com que un dels objectius 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.
Per al curs el curs 2002/03, s'han convocat estes ajudes per Ordre de 25 de juliol de 2002, de
la Conselleria de Benestar Social, distribuïdes per instal·lacions de la manera següent:

BEQUES RESIDÈNCIES

El Maestrat

La Florida

Sant Crist del
Mar

Mare de Déu del
Lledó

Nombre de sol·licituds presentades

14

23

9

22

Nombre de beques adjudicades

4

4

2

6

Les beques van consistir en l'exempció de la totalitat del pagament de les quotes mensuals a
abonar, durant el curs 2002/2003, a les residències juvenils El Maestrat i Sant Crist del Mar i en
l’exempció del 50% a la residència juvenil La Florida.

2.8.2. 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 abastar des de la pràctica d'esports, fins a
programes culturals, turístics o simplement de caràcter recreatiu.
A més a més, els albergs, per les seues particulars característiques són llocs idonis per a la
trobada de persones de diferents nacionalitats 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. Per a
poder utilitzar els serveis d'un alberg juvenil, tant els de la Comunitat Valenciana, com els de la
resta dels 5.500 albergs que es reparteixen per tot el món, l'únic requisit és posseir el carnet de
soci (en les diferents modalitats: juvenil, adult, familiar o de grup) de la Federació Internacional
d'Albergs Juvenils (IYHF).
Els campaments juvenils són instal·lacions permanents la funció dels quals és:
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Facilitar, a les organitzacions, entitats i institucions, instal·lacions a l'aire lliure dotades d'uns
equipaments bàsics i destinades exclusivament a la realització d'estades amb grups de
xiquets i jóvens per a la realització de les seues activitats.
Proporcionar infraestructures i equipament per a les activitats organitzades directament per
l'IVAJ.

RELACIÓ D'ALBERGS I CAMPAMENTS
Ciutat

Província

Règim
d'obertura

70

Benicàssim

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil El Maestrat

77

Castelló

Castelló

Temporada

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

56

Morella

Castelló

Permanent

Alacant

Alacant

Permanent

Moraira-Teulada

Alacant

Permanent

Piles

València

Permanent

Castelló

Castelló

Temporada

Castelló

Castelló

Permanent

Alborache

València

Permanent

200

Guardamar del
Segura

Alacant

Temporada

300

Alcossebre-Alcalà
de Xivert

Castelló

Permanent

Navalón-Enguera

València

Permanent

Denominació
Alberg Juvenil Argentina

Places

(*) L'alberg disposa de 140 places. Durant l'any
2002 només disposava de 70 places per obres de
reforma.

Alberg Juvenil La Florida
(*) Disposa de 10 places d'alberguistas durant el
curs escolar

10/188

Alberg Juvenil La Marina
(*) Durant els mesos de febrer, novembre i
desembre l'alberg va romandre al 50% per obres
de millora

60/130

Alberg Juvenil Mar i Vent
(*) De l'1/01 al 3/03 i de l'1/10 al 31/12, l'alberg va
romandre tancat per obres de reforma

Alberg Juvenil Mare de Déu del Lledó

94
108

Alberg Juvenil Sant Crist del Mar
(*) Disposa de 48 places per a alberguistes durant
el curs escolar

Alberg Juvenil Torre d'Alborache
Campament Juvenil Costa bella
Campament Juvenil Jaume I
Campament Juvenil Navalón

48/76
116

250
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OCUPACIÓ

ALBERGS

Total

Nombre total de

Mitjana d’ocupació

alberguistes

pernoctaciones

anual

Alberg Juvenil Argentina

6.485

17.021

73,02%

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

1.659

4.421

61,87%

Alberg Juvenil La Marina

8.855

23.758

64%

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.896

12.779

71,42%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

6.207

18.586

50,33%

Residència Juvenil La Florida (en règim
d'alberg)

3.241

10.269

79%

613

2.619

62,32%

45

628

100%

1.514

6.224

42%

32.515

96.305

Residència Juvenil El Maestrat
Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó
Residència Juvenil Sant Crist del Mar (en
règim d'alberg)
Totals

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

Total

Percentatge sobre el
total del grup

Majors 26 anys
Percentatge sobre el
total del grup

Total

Alberg Juvenil Argentina

4.139

64%

2.346

36%

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

1.215

73%

444

27%

Alberg Juvenil La Marina

6.257

71%

2.598

29%

Alberg Juvenil Mar i Vent

2.608

67%

1.288

33%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

4.812

78%

1.395

22%

Residència Juvenil La Florida (en règim
d'alberg)

2.099

65%

1.142

35%

449

73%

164

27%

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

45

100%

0

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

911

60%

603

Residència Juvenil El Maestrat (en
règim d'alberg)

Totals

22.535

65,1%

0
40%

9.980

24,9%
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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

14,70 €

13,50 €

17,70 €

16,50 €

MITJA PENSIÓ

11,90 €

10,70 €

14,95 €

13,70 €

8€

6,80 €

11 €

9,80 €

ALLOTJAMENT

7,20 €

6,00 €

10,20 €

9€

SOPAR O DINAR

4,85 €

4,30 €

5,10 €

5€

ALLOTJAMENT I DESDEJUNI

Centres educatius i associacions
11,10 €
(estada d’un dia)
juvenils en règim de pensió completa
Temporada alta: Nadal, Setmana Santa i de maig a setembre
Temporada baixa: resta de l'any

10,50 €
(estada de 2 o més dies)

Preus dels campaments Navalón i Jaume I
SERVEIS

Preu mínim per grup
Preu persona i dia

Associacions juvenils i
centres educatius

Altres grups

60 €
(fins a 33 pax)

60 €
(fins a 100 pax)

1,80€
(a partir del 34 pax)

0,60 €
(a partir del 101 pax)

Preus cabanes Jaume I
SERVEIS

Preu per cabana i dia
(màxim 8 pax per cabana)

Associacions juvenils i
centres educatius

1 dia
20,45 €

2 o més dies
15,60 €

Altres grups

1 dia
25,25 €

2 o més dies
22,85 €

Alberg refugi Navalón
SERVEIS

Preu per persona i dia

Associacions juvenils i
centres educatius

3,60 €

Altres grups

4,20 €
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2.9.

CARNET JOVE

2.9.1. 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 socioculturals
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 en els
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 és emesa, a la Comunitat Valenciana, per les entitats següents:
CAM
BANCAIXA
Caixa Ontinyent
Caixes rurals
Per poder accedir a este Programa cal tindre entre 14 i 26 anys, disposar d'un compte bancari
obert en qualsevol de les sucursals de les entitats susdites i abonar la quantitat de 6,5 € amb
caràcter anual.
Durant l'any 2002, el nombre d'empreses col·laboradores s'ha calculat en 1.600. Cal ressenyar
que, igual que en anys anteriors, els serveis amb més demanda del Carnet Jove han sigut
aquells que fomenten la mobilitat entre els jóvens. Així, el programa de Transport urbà i
interurbà ha constituït un clar èxit i hi han participat les empreses de transport següents: EMT
de València, MASATUSA d'Alacant, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, UBESA, Buñol,
Herca, La Serranica, Travicoi, Starbus, La Concepció i Fernanbus. Tampoc no hem d'oblidar el
notable increment d'empreses del sector de la salut (clíniques dentals i oftalmològiques,
principalment)
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Pel que fa a institucions públiques, cal destacar que quasi 40 ajuntaments de la nostra
Comunitat col·laboren en el desplegament d'este Programa, a fi de facilitar la presència dels
jóvens en activitats culturals, esportives i lúdiques organitzades per les mateixes corporacions.
El nombre total de beneficiaris l'any 2002 ha sigut de 306.336, la qual cosa ha suposat un
increment respecte d'exercicis anteriors. La distribució per províncies ha sigut la següent:

Alacant
Castelló
València
Altres comunitats autònomes

25%
10%
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 es van editar durant el 2002 els números 17 i
18, amb una tirada mitjana de mes de 320.000 exemplars. Cal destacar que a la revista núm.
18 es va incorporar una guia amb tots els establiments col·laboradors.

2.9.2. CARNET +26
Este carnet 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) amb vista a la consecució
dels objectius següents:
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1.

Articular una xarxa de distribució del Carnet +26

2.

Aprofundir en el col·lectiu destinatari i la seua problemàtica econòmica, a través d'un
esforç conjunt que millore la relació i comunicació amb els destinataris del Carnet +26

3.

Promocionar l'accés del segment de població comprés entre els 26 i 29 anys a una sèrie
de línies de productes financers especialment dissenyades, en què reben un tractament
preferent, amb 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, masters i d’altres.
Crèdits relacionats amb el primer establiment professional del jove o amb la creació
d'empreses
Préstecs per a l'adquisició del primer habitatge.

El nombre total de beneficiaris l'any 2002 ha sigut de 37.395, cosa que representa un notable
increment respecte de l'exercici anterior, dels quals un 68,4% eren dones i un 31,6%, hòmens.
La distribució per províncies ha sigut la següent:
Alacant
Castelló
València
Altres CCAA

32’3%
5’1%
54’6%
8%

USUARIS DEL CARNET+26 PER SEXE

31,60%

HÒMENS
68,40%

DONES

Pel que fa al nombre d'empreses col·laboradores, l’any 2002 s'ha arribat a les 970.
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2.10.

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.
És el segon any que 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 corresponents convenis.
Els objectius del Programa es centren en:
Donar suport a la realització 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 2002
L’any 2002 s'han signat convenis amb cinc entitats amb les quals ja s'havia formalitzat el
corresponent conveni en 2001. A més a més, s'han subscrit convenis amb altres tres 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 (8.180 €).
Associació Iniciatives Solidàries: manteniment 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 (12.000 €).
Fundació ADSIS: funcionament del Centre Taleia, per a facilitar informació i assessorament
sociolaboral que contribuïsca a la inserció social i laboral dels jóvens del barri de Quatre
Carreres (18.000 €).
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Associació de Veïns de Natzaret: funcionament d'un centre adreçat a la inserció social dels
jóvens a través de la informació i la formació (5.000 €).
Fons Valencià per la Solidaritat: col·laboració en activitats de formació del voluntariat i
allotjament estudiants universitaris sahrauís en residències juvenils de l'IVAJ (18.000 €).
Moviment contra la Intolerància: col·laboració en activitats de sensibilització contra el
racisme, la xenofòbia i la violència, i cursos de formació per a la solidaritat i la tolerància
adreçats a monitors, animadors i tècnics de joventut, responsables d'associacions juvenils i
jóvens en general (6.000 €).
Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana: col·laboració per a la realització
d'accions adreçades a la promoció de la pràctica esportiva i de les activitats de temps lliure
entre els jóvens discapacitats (16.000 €).
Coordinadora d’entitats de lluita contra la SIDA de la Comunitat Valenciana
(CALCSICOVA): col·laboració per a la realització de campanyes i activitats de sensibilització
adreçades a jóvens (6.970 €).
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2.11.

PROGRAMES EUROPEUS

2.11.1. 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 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 Comunitat com amb tercers
països.
L'IVAJ, en col·laboració amb l'INJUVE, és l'organisme responsable de coordinar i gestionar el
Programa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, difondre les diferents opcions que ofereix,
informar les sol·licituds i avaluar els projectes presentats, i efectuar el seguiment dels
intercanvis i dels projectes de voluntariat.
D'altra banda, l'IVAJ ha participat en les activitats promogudes per l'Agencia Nacional
Española, formant part dels grups de treball d'informació i avaluació, constituïts a fi de millorar
l'aplicació del Programa, en les reunions de la Comissió Tècnica, en les sessions d'avaluació i
en el Consell Rector 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 la seua pròpia formació i que els convertisca en part activa de la
societat en què viuen, desenvolupant valors que tinguen com a base la democràcia, la
solidaritat i el respecte per la multiculturalitat.
La major part de projectes presentats s'ha centrat en temes com la convivència entre les
diferents cultures i realitats, el medi ambient, i la formació juvenil.
Activitats realitzades
Sol·licituds presentades: 20 (10 projectes d'enviament i 10 d'acollida). Es van aprovar 13
d'estes sol·licituds, se'n van denegar 7 i es va produir una renúncia.
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Participants: Els intercanvis realitzats van implicar un total de 143 jóvens valencians i 211
d'altres països europeus.

Província

Sol·licituds

Projectes realitzats

València

11

9

Alacant

8

3

Castelló

1

0

Quant als països interlocutors, han sigut els següents: França, Itàlia, Lituània, Suècia,
Romania, Xipre, Letònia, Eslovènia, Hongria, Bèlgica, Portugal, Polònia i Noruega.

Acció 2. El Servei Voluntari Europeu
Es tracta d'una acció de voluntariat adreçada fonamentalment a jóvens de la Unió Europea,
compresos entre els 18 i 25 anys, l'objectiu bàsic dels quals és potenciar el voluntariat entre la
joventut i, alhora, proporcionar als jóvens oportunitats en el camp de l'educació, contribuint a la
seua formació a través de l'experiència aconseguida en un projecte i 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, animació per a la tercera edat, reinserció social i
altres de caràcter solidari.
Entitats que han participat en l'acollida o l'enviament de voluntaris:
EMAUS (Altea): acollida i enviament
Escuela Libre 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
Natura Futura Joves Verds (València): enviament
AFAIJ (València): enviament
MINKA (Madrid): enviament
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Jóvens participants

- Acollides:
50 jóvens procedents de França, Àustria, Alemanya, Polònia, Finlàndia, Estònia, Hongria,
Noruega, Turquia, Islàndia, Eslovàquia, Bèlgica, Dinamarca, Suècia, Grècia, Itàlia, Regne
Unit, Irlanda, Portugal i Finlàndia. A més d'estos projectes, se'n van denegar uns altres 13 i
va haver-hi quatre renúncies.
- Enviaments
22 jóvens amb destinacions a Irlanda, Holanda, Grècia, Alemanya, França, Regne Unit,
Irlanda, Polònia, Itàlia, Dinamarca, Finlàndia i Perú. A més d'estos projectes, se'n van
denegar tres i va haver-hi una renúncia.

Acció 3. Iniciatives relatives a la joventut
Projectes creatius i innovadors que perseguisquen la inserció social dels jóvens i que siguen
dissenyats i posats en pràctica per ells mateixos.
Iniciatives Juvenils de Grup
Adreçades a jóvens de mitjans culturals, geogràfics o socioeconòmics desfavorits. Han de ser
promogudes i realitzades per grups de quatre jóvens com a mínim.
Es van presentar un total de set projectes al llarg de l'any, dels quals, finalment, se'n van
realitzar 5, ja que se'n va denegar un i un altre no va arribar a realitzar-se perquè el grup de
jóvens va renunciar al projecte en obtindre ajuda per altres mitjans.
Els projectes van ser presentats per:
-

Solana Teatro de Sinarcas: realització d'un vídeo de Sinarcas.
Federació de Cases de la Joventut de la Comunitat Valenciana: realització d'un vídeo sobre
la ceràmica dels Borja.
As. Juvenil Gitana Chaborros Calos: tallers formatius.
Fed. de Asociaciones Juveniles Gitanas Jachivela: tallers formatius
Grup Flor d’Ametller Alcoi: obra de teatre
Jóvens para la realización cintematografica/artística en Elche (renuncia)
As. Cultural Falla Pl. de Jesús de València (denegat)

MEMÒRIA 2002. PÀG. 87

Iniciatives individuals. Capital Futur
Es tracta de 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 els permet rendibilitzar els
coneixements i les habilitats adquirides durant la seua realització.
S'hi han presentat set projectes, dels quals s'ha denegat un. Els projectes presentats van ser
els següents:
Jóvenes en acción (Juan José Granados Lara)
Jóvenes en acción (Mareike Denise Cardinal)
La decoración de las fuentes de Altea (Simone Bertino)
Pan del día para celíacos (Conny Holfert)
Somos diferentes-somos iguales (Julia Beck)
Somos iguales-somos diferentes (Angela Marie Gray)
Una vida alternativa (Mª Dolores Galiano Rodríguez) (denegat)

Acció 5. Mesures d'acompanyament
Esta acció, possibilita el suport a la difusió i al desenvolupament del mateix programa Joventut,
i, fins i tot, abordar temes vinculats amb la formació o la informació juvenils mitjançant cursos,
jornades, seminaris, visites, trobades... i també la recerca de socis en l'àmbit internacional.
a) Visites d'estudi
Un total de tres jóvens valencians han participat, a proposta de l'Agencia Nacional Española
(ANE), en trobades internacionals relacionades amb la informació juvenil, la conflictivitat juvenil,
lwa connexions interculturals, el servei voluntari i el treball juvenil. Els jóvens procedien de la
Vall d'Uixó, Silla i Alaquàs.
Les visites es van realitzar a França, Holanda i Itàlia.
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b) ) Jornades informatives i tallers

Organitza
Regidoria d'Afers Socials de
l'Ajuntament d'Alfàs del Pi

Lloc
Alfàs del Pi. Casa de la
Cultura

Data
12-12-02

Participants
25

CIJ de Vinalesa

Vinalesa. Ajuntament

8-01-02

15

c) D'altres activitats
Seminaris
-

Animacció (Silla): "Participació juvenil i recursos per a l'animació juvenil". Hi va participar un
total de 32 jóvens, procedents de 22 associacions de 15 països de la UE i associats al
Programa.

-

Dinamia (Elx): "Oci i temps lliure". Projectat per a abril de 2003. Hi participaran un total de
20 jóvens, procedents de 15 associacions de 13 països (incorporen països de
Llatinoamèrica).

Experiències de Formació Pràctica (Jobshadowing)
-

Centre Coordinador (IVAJ): Coneixement del funcionament de la Xarxa de Centres
d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana; una participant de Finlàndia.

Visites preparatòries: presa de contacte entre entitats per a la realització d'intercanvis
-

Associació Bonaventura-Sords sense Fronteres de la CV: hi van participar huit persones
procedents de quatre països (Suècia, Itàlia, Lituània i Espanya).

-

"Animacció" de Silla (la seua realització està prevista per a febrer de 2003): hi participaran
huit responsables d'associacions de cinc països (Hongria, R. Txeca, Estònia, Itàlia i
Espanya).

Trobades i jornades
-

I Trobada d'Avaluació de l'Acció 1, JCE, celebrat a Aragó. Hi van participar quatre jóvens de
la Comunitat Valenciana.
Trobada de formació sobre l'Acció 1, JCE, celebrat a Castella-La Manxa. Hi van participar
dos jóvens de la Comunitat Valenciana.
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ACTIVITATS
RELACIONADES
AMB
LA
GESTIÓ,
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA JOVENTUT

L'ORGANITZACIÓ

I

EL

EL CONSELL RECTOR DEL PROGRAMA JOVENTUT
El Consell Rector és un dels òrgans de l'Agencia Nacional Española, creada per Ordre d'11 de
desembre de 1995, del Ministeri d'Afers Socials, per a l'aplicació del programa comunitari La
Joventut amb Europa, modificada el 20 de setembre de 2000 per a l'aplicació del programa
d'acció comunitari Joventut.
El Consell Rector està integrat pel director general de l'Institut de la Joventut, pels directors de
Joventut de les comunitats autònomes i pel president del Consejo de la Juventud de España.
Les seues funcions són les següents:
a) Establir les línies d'actuació de l'Agencia Nacional Española
b) Impulsar la màxima difusió del Programa i fomentar-hi vies de participació
c) Propiciar i assegurar la coordinació entre els diferents organismes i entitats
d) Avaluar periòdicament el desenvolupament i l'aplicació del Programa a Espanya
En la reunió del Consell Rector, celebrada el 9 de desembre de 2002, va participar, en
representació del director general de l'IVAJ, el cap del Servei de Participació, Activitats i
Productes.
LA COMISSIÓ TÈCNICA
L'IVAJ participa en el ple i forma part dels grups de treball d'Informació i d'Avaluació.
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 de Programes de la UE), 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 els criteris per a la gestió del Programa, seguint les orientacions generals de la
Comissió Europa i les línies d'actuació que estableix el Consell Rector de l'Agencia
Nacional Española.

-

Elaborar el pla anual de treball de l'Agencia Nacional Española.
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COMISSIÓ D'AVALUACIÓ
La Comissió d'Avaluació té com a funció valorar els projectes que es presenten en les diferents
comunitats autònomes per a participar en les distintes accions que conformen el programa
Joventut. Està composta per personal del Servei de Programes de la UE de l'INJUVE,
representants de sis comunitats autònomes, als quals se'ls convoca per torn rotatori, i un
representant del Consejo de la Juventud de España.
Esta Comissió es reuneix cinc vegades a l'any per a valorar els projectes presentats en cada
una de les cinc convocatòries del Programa. L'IVAJ va participar en dues de les convocatòries
(juny i setembre).

TROBADES I ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Estes activitats estan relacionades amb el desenvolupament del Programa per tal d'arribar a
obtindre 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.
SEMINARIS D'AVALUACIÓ INTERMÈDIA
Els seminaris d'avaluació intermèdia són activitats previstes en l'Acció 2 (Servei Voluntari
Europeu). L'organització d'estes activitats correspon a l'Agencia Nacional Española i està
adreçat als voluntaris de projectes de SVE que estan en organitzacions d'acollida espanyoles.
Estos seminaris pretenen crear un fòrum de trobada per a intercanviar experiències entre
voluntaris i organitzacions a fi 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 cincs trobades d'avaluació, en les quals han participat tots els jóvens
que estaven realitzant el seu període de voluntariat en entitats de la Comunitat Valenciana,
tutors dels voluntaris assistents a la trobada i tècnica de l'IVAJ.
Estos seminaris tenen una durada que oscil·la entre quatre i cinc dies, i s'han realitzat al Centre
Eurollatinoamericà de la Joventut (CEULAJ), a Mollina (Màlaga).
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FORMACIÓ A L'ARRIBADA
Són cursos de formació que s'imparteixen als jóvens que participen en el Servei Voluntari
Europeu durant les sis primeres setmanes següents a la incorporació als seus projectes, amb
l'objectiu de facilitar la integració del voluntari al país d'acollida. Estos cursos consten,
bàsicament, de formació lingüística i sociocultural, i tenen una durada de cinc dies.
Poden ser organitzats per l'Agencia Nacional Española (ANE), les comunitats autònomes o les
organitzacions d'acollida que compten amb cinc o més voluntaris. Enguany s'han realitzat dos
cursos a la Comunitat Valenciana:
-

Curs realitzat per l'Associació Xarxa de Llíria i coordinat per l'IVAJ (19 voluntaris):
De l'11 al 15 de març.

-

Curs realitzat i coordinat per l'IVAJ (32 voluntaris):
Del 31 de setembre al 4 d'octubre.
VISITES A PROJECTES DE VOLUNTARIAT

Per tal de comprovar la situació dels voluntaris que realitzen la seua activitat de SVE a la
Comunitat Valenciana, es van efectuar visites als diferents projectes coordinats per les
organitzacions següents:
-

Associació EMAUS d'Altea (22 d'agost)
Associació Xarxa (1 d'agost)
Associació Àgora Cultural (24 d'octubre)

2.11.2. EUROSCOLA
El programa Euroscola del Parlament Europeu està adreçat a grups de jóvens escolars entre
13 i 18 anys. L'Oficina del Parlament Europeu organitza un concurs anual sobre temes
relacionats amb la Unió Europea per tal de fomentar entre els jóvens el coneixement de la
realitat europea i de les institucions de la UE.
L'any 2002 el concurs Euroscola celebrava la seua IX convocatòria i es va dedicar a la moneda
única, "El euro“. Es va realitzar en forma de joc interactiu en Internet, i constava de tres etapes
en què es realitzava un conjunt de proves –tant col·lectives com individuals– amb l'objecte
d'obtindre el nombre més gran de punts per poder participar en la prova final. Esta prova, un
qüestionari de preguntes tipus test sobre la Unió Europea, va decidir els guanyadors.
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Participants
Hi van participar 93 grups pertanyents a 56 centres públics i privats de secundària, batxillerat i
formació professional de la Comunitat Valenciana (47, d'Alacant; 9, de Castelló, i 37, de
València), cosa que suposa una participació de 930 alumnes, aproximadament.
A la prova final van accedir 35 grups de la Comunitat Valenciana (19, d'Alacant, 6; de Castelló, i
10, de València).
Els cinc primers classificats
1)
2)
3)
4)
5)

Campanar. IES Campanar de València
IES SAX. IES de Sax (Alacant)
La Penyeta. IES de Sax (Alacant)
LA VALL. IES Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó (Castelló)
Matilde Salvador I. IES Matilde Salvador d'Almassora (Castelló)

L'IVAJ va realitzar la corresponent difusió del concurs entre els centres educatius, i va
organitzar l'acte de lliurament de premis als equips de la Comunitat Valenciana i una jornada de
convivència entre els millor classificats.
Els cinc primers classificats van ser obsequiats amb premis atorgats per les institucions
col·laboradores, entre elles l'IVAJ, que van premiar, amb un lot de llibres per valor de 600
euros, els tres primers classificats. L'equip guanyador visitarà, durant el curs 2002-2003, la seu
del Parlament Europeu a Estrasburg o Brussel·les, amb l'objecte de conéixer les institucions
europees i debatre, amb jóvens de diferents països, problemes que els afecten.
Per al lliurament d'estos premis i amb la finalitat de celebrar el Dia d'Europa (9 de maig), es va
organitzar una jornada institucional al Palau de Benicarló, seu de les Corts Valencianes, on els
alumnes van ser rebuts per la seua presidenta. Posteriorment van visitar la Ciutat de les Arts i
les Ciències.

2.11.3. SUBCOMISSIONS MIXTES
És un programa d'intercanvi bilateral dins del marc dels convenis culturals signats per Espanya
amb altres estats. El seu objectiu és propiciar trobades de treball entre els responsables
d'associacions juvenils o d'organismes de joventut espanyols i els d'altres països (organització
de seminaris, reunions d'experts, jornades d'estudi...).
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SUBCOMISSIÓ MIXTA HISPANOBELGA
Entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre de 2002, tres tècnics de l'IVAJ i un representant del
Fons Valencià per la Solidaritat van realitzar una visita a la Comunitat Flamenca de Bèlgica en
el marc la Subcomissió mixta hispanobelga, per tal de conéixer les polítiques, les activitats i els
projectes relacionats amb el tema objecte de l'intercanvi: "El treball voluntari amb jóvens“.
Durant la visita, d'acord amb el programa de treball prèviament dissenyat per l'Agència
Internacional de la Joventut de Flandes (JINT), es van mantindre reunions de treball amb
funcionaris responsables dels afers internacionals del Ministeri de la Comunitat Flamenca,
adscrits a la divisió de Joventut i Esports. També es van mantindre reunions amb representants
dels organismes i entitats següents:
Consell de la Joventut Flamenc
Associacions VDS vzw (Servei Flamenc de parcs animats)
Moviment Juvenil Catòlic Flamenc Chiro
Moviment 11.11.11.
Servei de Joventut de l'Ajuntament de Knesselare
Consell de la Joventut de Knesselar
Agència de Suport al Voluntariat
Així mateix, es van realitzar visites a diferents instal·lacions juvenils, com ara el Centre Juvenil
Chicago (Brussel·les), el Centre Multifuncional per a jóvens (Knesselare), la Casa de la
Joventut (Knesselare) i el Centre d'Assessorament Juvenil JAC (Oostende), i es va participar
en una taula redona celebrada a l'Hogeschool West-Flanderen, organitzada per l'Escola de
Treball Social, en la qual van participar alumnes de l'escola, representants del Servei Municipal
de Joventut i del Consell de la Joventut d'Oostende i de l'Associació Juvenil Chiro.
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2.12.

ALTRES PROGRAMES

2.12.1. FOMENT DELS PROGRAMES DE JOVENTUT EN ENTITATS
LOCALS

Per Ordre de 15 de maig de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar
concurs públic per a la concessió d'ajudes per al desenvolupament de programes en matèria de
joventut promoguts per entitats locals. (DOGV núm. 4257 de data 27/05/2002)
La Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es va crear l'Institut
Valencià de la Joventut, com a òrgan encarregat de l'execució i coordinació de la política de
joventut a la Comunitat Valenciana estableix, en l'article 3, com una de les funcions del dit
organisme, la de contribuir amb totes les administracions i entitats públiques i privades al
desenvolupament de les polítiques integrals de la joventut.
En este marc, l'IVAJ considera que la promoció dels programes i activitats que porten a terme
les entitats locals es configura com un objectiu prioritari, ja que, s'hi es presta una àmplia
gamma de serveis a la població juvenil del seu àmbit territorial a la qual cosa s'uneix la
proximitat amb què són percebudes per este col·lectiu.
Nombre total de sol·licituds

110

Concedides

Denegades

Desistides

99

6

5

SOL· LICITUDS CONCEDIDES PER PROVÍNCIES

Alacant
32%

València
58%
Castelló
10%
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2.12.2. PROGRAMA CONEIX LA COMUNITAT VALENCIANA 2002

Este Programa, que es desenvolupa en col·laboració amb la Direcció General de Relacions
Externes de Presidència de la Generalitat Valenciana, té com a principals objectius oferir una
experiència de temps lliure basada en la participació i la convivència amb persones de cultures
diferents i en el coneixement del medi ambient, fomentant el desenvolupament de valors com la
tolerància i el respecte mutu.
Els destinataris del Programa són jóvens valencians o descendents de valencians que
residisquen fora de la Comunitat Valenciana (Amèrica, Espanya i la resta d'Europa). Estos
jóvens, entre 16 i 23 anys d'edat, pertanyen a centres valencians a l'estranger.
NOVETATS I COMENTARIS EDICIÓ 2002
L'edició de 2002 es va desenvolupar entre el 4 i el 18 de juliol als albergs juvenils de la
Comunitat Valenciana següents:
Alberg Juvenil La Marina (Moraira-Teulada), del 4 al 8 de juliol
Alberg Juvenil Argentina (Benicàssim), del 9 al 13 de juliol
Alberg Juvenil Ciutat de València (València), del 14 al 17 de juliol
ACTIVITATS
En esta edició han participat 16 xics i 14 xiques, procedents de Buenos Aires, Mar de Plata,
San Juan, Mendoza, Rosario, San Roman (Argentina); Sao Paulo (Brasil); Lima (Perú);
Montevideo (Uruguai) i Xile.
Els participants han realitzat activitats relacionades amb la vida social i cultural de la Comunitat
Valenciana, orientades a facilitar-los un millor coneixement de la nostra cultura, tradicions i
costums. També s'han realitzat activitats amb la finalitat de familiaritzar-los amb el mediambient
i l'ecologia de les zones on es troben ubicats els albergs. Finalment, es van programar altres
activitats de tipus recreatiu, esportiu i d'animació.
Entre les diverses activitats que s'han realitzat destaquen:
Visites a ciutats d'interés historicoartístic de la Comunitat: Alacant, Dénia, Xàtiva,
Castelló, Peníscola, Sagunt, València.
Recorreguts culturals pel centre històric de València.
Visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
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Altres activitats com, per exemple, partida de pilota valenciana a Sella, visita a Terra
Mítica, visita al parc aquàtic de Benicàssim, actuació d'un grup musical, ball i
indumentària valenciana, tallers tradicionals i d'animació.
La valoració per part dels participants del Programa ha sigut molt positiva, ja que, en l'enquesta
de satisfacció que van emplenar, la puntuació mitjana aconseguida ha sigut de 9,19 sobre 10.
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2.13.

ALTRES ACTIVITATS

2.13.1. EXPOJOVE 2002
Entre els dies 26 de desembre de 2002 i 3 de gener de 2003 es va celebrar Expojove 2002, a
les instal·lacions de la Fira de València. La participació de l'IVAJ va tindre lloc, per tercer any
consecutiu, dins de l'estand de la Generalitat Valenciana i va estar centrada en la difusió de la
pàgina web.
En l'espai assignat a l'IVAJ es va atendre de manera personalitzada els qui van sol·licitar
informació sobre temes relacionats amb els serveis que presta l'IVAJ i sobre les activitats que
organitza. També s'hi van realitzar presentacions de la pàgina web de l'IVAJ i es van projectar
vídeos sobre distints programes de l'IVAJ.

2.13.2. EXPONADAL
Per tercer any consecutiu, l'IVAJ ha participat en esta Fira, que va tindre lloc del 23 al 28 de
desembre de 2002, a la Institució Firal Alacantina (IFA). L'IVAJ 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.

2.13.3. CINEMA JOVE
L'IVAJ va finançar, a través del conveni subscrit el 13 de febrer de 2002, amb l'Institut València
de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC) la realització de la XVII edició del Festival
Cinema Jove, que va tindre lloc al juny de 2002.

2.13.4. LA SENDA DEL POETA
L'IVAJ va organitzar esta marxa, que va transcórrer, del 22 al 24 de març de 2002, per un
itinerari que discorre entre Orihuela i Alacant, a fi d'acostar els jóvens valencians l'obra i la
figura de Miguel Hernández en el 60 aniversari de la seua mort. Durant estos tres dies els
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jóvens van recórrer diferents paratges relacionats amb la vida del poeta alhora que recitaven i
estudiaven passatges de la seua obra, unint, així, poesia i naturalesa en un itinerari “barnizado
de jazmines y azahares”, com cantava el poeta.

2.13.5. JORNADES I CONGRESSOS
JORNADES D'EXPERTS SOBRE "PUBLICIDAD I PROMOCIÓ DE L'ALCOHOL ENTRE
ELS JÓVENS“ (DRINKING IT IN: MÀRQUETING AND PROMOCIÓ OF ALCOHOL TO
YOUNG PEOPLE). València, del 7 al 9 de maig.
Estes jornades van ser organitzades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en
col·laboració amb la Direcció General de Drogodependències de la Conselleria de Benestar
Social.
Prèviament a la celebració de les Jornades es va encarregar a l'IVAJ la constitució d'un grup de
treball que va realitzar una anàlisi de les estratègies publicitàries desenvolupades per diferents
empreses licoreres a Espanya i a la Comunitat Valenciana, en els seus diferents suports
(premsa escrita, televisió, patrocini i altres mitjans de promoció), i va elaborar una sèrie de
propostes orientades a reduir l'impacte de la publicitat sobre el consum d'alcohol entre els
jóvens i els adolescents.
El grup de treball es va reunir, el dia 6 de maig, als serveis territorials de la Conselleria de
Benestar Social i va estar format per dos dinamitzadors de l'OMS, dos tècnics de l'IVAJ i tretze
jóvens (deu valencians, dos de Sri Lanka i una d'Ucraïna), i les conclusions i propostes del grup
es van presentar en una sessió plenària de les Jornades.

FIRA DE LA SALUT. Monòver, del 20 al 25 de maig
Organitzada per la Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Salut Pública, la
Fira de la Salut es va celebrar al pavelló Municipal de Monòver, amb la finalitat de difondre la
importància de les activitats quotidianes per a millorar la salut mitjançant actituds i conductes
saludables.
El director general de l'IVAJ va presentar la ponència Alternatives saludables a l'oci el dia 24 de
maig i, durant tota la Fira, l'IVAJ va mantindre un estand informatiu sobre els seus programes i
activitats de temps lliure.
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V APLEC DEL VOLUNTARIAT. València, 8 i 9 de juny
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 les seues activitats i
programes, especialment sobre el Servei Voluntari Europeu i el programa de Voluntariat
Forestal.

2.13.6. PRIMERS PREMIS PROVINCIALS DE LA JOVENTUT
Organitzats per la Diputació Provincial i l'IVAJ, estos guardons premien:
-

L'empresa més jove que presente el projecte més original i innovador

-

L'associació juvenil que presente el millor programa mediambiental

-

El millor projecte jove de recuperació d'un ofici o tradició

-

El millor projecte jove de noves tecnologies

A més a més, s'atorga una menció especial i un trofeu sense dotació econòmica a l'ajuntament
que haja tingut una millor projecció en polítiques de joventut.
El lliurament de premis es va realitzar en el transcurs d'una gala musical celebrada el 8 de juny
de 2002 al Gran Teatre d'Elx.
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3. ASSOCIACIONISME
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3.1.

ASSOCIACIONISME

L'actuació de l'IVAJ en este àmbit es centra en tres punts:
1. El manteniment i l'actualització del Cens d'Associacions Juvenils i Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut
Durant l'any 2002 s'ha realitzat la inscripció en el Cens de 30 associacions juvenils, que tot
seguit es detallen:

NOM

LOCALITAT

SECCIÓ

AP.

ARREBOL ASOCIACIÓN JUVENIL

Núm. INSCRIPCIÓ

VALÈNCIA

1ª

AJ1

595

30/01/2002

SUPERVIVIENTES DE ENDOR ASOCIACIÓN JUVENIL

ALACANT

1ª

AJ1

594

30/01/2002

ELS QUATRE GATS ASSOCIACIÓ JUVENIL

VALÈNCIA

1ª

AJ1

593

30/01/2002

FIRE INNA BABYLON ASOCIACIÓN JUVENIL

ALDAIA

1ª

AJ1

592

21/01/2002

JUVENIL DE TEATRE TEATRERS

TORRENT

1ª

AJ1

598

04/02/2002

LA CASA VELLA ASSOCIACIÓ JUVENIL

ALDAIA

1ª

AJ1

591

21/01/2002

UJARIPEN ASOCIACIÓN JUVENIL

BENIFAIÓ

1ª

AJ1

599

15/02/2002

CURATALL ASSOCIACIÓ JUVENIL

VALÈNCIA

1ª

AJ1

600

11/03/2002

AJUMECO JUVENIL PER A LA MEDIACIÓ I CONCILIAC

ALCOI

1ª

AJ1

601

12/04/2002

MAGATZEMS D'ART VALENCIA - ASSOCIACIÓ JUVENIL

VALÈNCIA

1ª

AJ1

602

12/04/2002

DECIDE-T DE LESBIANAS Y GAYS DE ALICANTE

ELX

1ª

AJ1

603

12/04/2002

CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE VILLENA

VILLENA

1ª

AJ1

604

12/04/2002

GOLCONDA ASOCIACIÓN JUVENIL

MISLATA

1ª

AJ1

605

12/04/2002

LOCURA ENVIDEO ASOCIACIÓN JUVENIL

SEDAVÍ

1ª

AJ1

606

18/04/2002

BRESCA ASSOCIACIÓ JUVENIL

VILALLONGA

1ª

AJ1

608

15/05/2002

ASSOCIACIÓ SANT ROC 2002

GUADASSUAR

1ª

AJ1

607

13/05/2002

AGRUPACIÓN JOVENES DEL PALAMO

ALACANT

1ª

AJ1

609

24/05/2002

ARUAL FILM DE ALICANTE -ASOCIACIÓN JUVENIL

SANT JOAN

1ª

AJ1

610

24/05/2002

PIONEROS DE LA SIERRA - ASOCIACIÓN JUVENIL

BICORP

1ª

AJ1

611

24/05/2002

L.G.M. (LOS GRANDES MOMENTOS)

ALACANT

1ª

AJ1

612

24/05/2002

MOVIMENT DE JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA D'ALCOI

ALCOI

1ª

AJ3

20

31/05/2002

EL CAU-COL·LECTIU D'INFANTS D'ALCOI

ALCOI

1ª

AJ2

154

13/06/2002

CULTURAL ÚLTIMA GRAN PENYA ASSOCIACIÓ JUVENIL

PATERNA

1ª

AJ1

597

30/01/2002

MALAKATUKY ASOCIACIÓN JUVENIL

ELX

1ª

AJ1

596

30/01/2002
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NOM

LOCALITAT

SECCIÓ

AP.

BUTACA 13 ASSOCIACIÓ JUVENIL

Núm. INSCRIPCIÓ

VILA-REAL

1ª

AJ1

613

29/07/2002

LA BANYETA ASSOCIACIÓ JUVENIL

QUATRETONDA

1ª

AJ1

614

26/08/2002

ORIJUVE DE ORIHUELA

ORIHUELA

1ª

AJ1

616

23/10/2002

COL·LECTIU ANEM TIRANT

ALDAIA

1ª

AJ1

615

23/10/2002

ALTERNATIVA D'AGOST ASSOCIACIÓ JUVENIL

AGOST

1ª

AJ1

618

30/11/2002

ASSOCIACIÓ DE TEATRE EL REI CANALLA

AGOST

1ª

AJ1

617

30/11/2002

2. El manteniment i l'actualització del Registre de Consells locals de Joventut
Durant l'any 2002 s'ha realitzat la inscripció següent:
CONSELL LOCAL DE JOVENTUT

Data
inscripció

CP

Ciutat

Adreça

Núm.
Inscrip.

CONSELL LOCAL DE JOVENTUT D'ALCOI

30/05/2002

3801

ALCOI

Pl. de les Xiques, 3

CLJ/032

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

3.1.1. AJUDES PER AL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
SUBVENCIÓ AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(CJCV)
Amb la finalitat de contribuir financerament al funcionament i a la realització del programa anual
d'activitats del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per a l'any 2002, per
Resolució de 14 de març de 2002, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, se li
va concedir una subvenció de 240.410 €.
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AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS, ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA
JOVENTUT I SECCIONS JUVENILS DELS PARTITS POLÍTICS I DE LES
ORGANITZACIONS SINDICALS.
Per Ordre de 15 d'abril de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar concurs
públic per a la concessió d'ajudes destinades al finançament parcial de les despeses corrents
dels programes anuals per a l'any 2002 de les associacions que, a més de les activitats pròpies
del funcionament, el desenvolupament i la difusió, incloguen actuacions amb algun dels
objectius següents: promoció de la tolerància, la solidaritat i el respecte mutu, i prevenció de
qualsevol mena de discriminació; foment i formació del voluntariat juvenil; promoció de
l'ocupació juvenil; foment de la participació de les dones jóvens; promoció d'estils de vida
saludables; participació en activitats internacionals i de cooperació; formació i informació en
matèria mediambiental; protecció del medi ambients, i activitats educatives d'oci i temps lliure.
A esta convocatòria, que tenia un pressupost de 510.860 euros, s'han presentat 34 entitats, de
les que n'han resultat adjudicatàries 17.
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4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ JUVENIL
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4.1.

EL CENTRE COORDINADOR DE DOCUMENTACIÓ I
INFORMACIÓ JUVENIL–CCDIJ

El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (d'ara endavant, CCDIJ), és una unitat

administrativa de l'Àrea de l'IVAJ que té com a funció primordial facilitar informació i
documentació als serveis d'informació juvenil adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació
Juvenil. La seua missió és la recerca i la solució dels problemes que es plantegen als
professionals de la informació en el seu treball diari.
El CCDIJ s'ocupa també d'assessorar les institucions, les entitats interessades i els
professionals que treballen en este camp en tot el que fa referència a l'organització de la
informació juvenil i a la creació i l'organització dels dits serveis.

OBJECTIUS
1. Recopilació de totes les informacions que puguen ser d'utilitat en el treball diari dels
informadors.
2. Donar una informació pluralista en tots els àmbits.
3. Prestar una especial atenció a les demandes dels professionals, amb l'objectiu de
proporcionar-los una resposta personalitzada i d'acord amb les seues necessitats.
4. Incidir en totes aquelles institucions o organismes que, dins de les seues competències,
pertanyen o es relacionen amb l'àmbit juvenil en tots els aspectes (universitat, temps lliure,
esports, oci, etc). Sobretot en les àrees i departaments de la Generalitat Valenciana, en
concret, els de 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.
7. Esbrinar els interessos dels distints usuaris del CCDIJ (informadors, assessors, tècnics de
joventut i, en general, tots els professionals que treballen amb jóvens).
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8. Donar informació sobre els grups associats, què són i què fan, mantindre un espai obert per
a intercomunicar persones i grups amb interessos semblants a través de la informació.
9. Servir de vincle de coordinació de les diferents inquietuds existents, tant individuals com
col·lectives.
10. Promocionar les campanyes informatives de la Generalitat Valenciana que tinguen especial
incidència en els jóvens.
11. Interrelacionar els departaments de l'IVAJ que realitzen una atenció directa al jove per a la
millor promoció i coneixement del que se'ls ofereix.
12. Servir d'eix vertebrador de tota la informació que es genera a l'IVAJ, i realitzar les tasques
necessàries per a coordinar les accions perquè les campanyes i programes de l'IVAJ
arriben tant als professionals com, directament, als jóvens.

ACTIVITATS
ENVIAMENTS POSTALS
Des del Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ), al llarg de l'any
2002 s'han realitzat 843 comunicacions adreçades a particulars i entitats, en els formats
següents:
Correu postal
Correu electrònic
Fax

81
687
75

El Centre Coordinador ha rebut 1.530 consultes formulades a través de cartes, correus
electrònics, fax... 512 de les quals s'han realitzat utilitzant el correu electrònic de l'IVAJ
(infoivaj@ivaj.gva.es), 920 per correu postal i les 98 restants emprant altres mitjans, cosa que
evidencia un sensible augment de l'ús de les tecnologies de la informació pels jóvens.

ENVIAMENTS D'INFORMACIÓ
S'han remés des del CCDIJ als serveis d'informació juvenil (SIJ) un total de 23 enviaments
quinzenals de documentació informativa proporcionada pels serveis d'informació adscrits a la
Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, organismes de la Generalitat Valenciana, ONG i entitats
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sense afany de lucre, empreses amb convenis amb Carnet Jove i Carnet +26, i l'elaborada pel
mateix CCDIJ.
S'hi han realitzat un total de 10.971 enviaments postals, 288 a CIJ i 189 a PIJ. A més d'estos
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, Campanya d'esquí.
Setmanalment s'han enviat les llistes de convocatòries de beques, premis i concursos elaborats
al CCDIJ als SIJ i als mitjans de comunicació (RTVV, Ràdio 9, Las Provincias, form@empleo,
Anuntis).

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE),
DEPENENT DEL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
-

Actualització permanent de les llistes i bases de dades dels serveis d'informació juvenil de
la Comunitat Valenciana, a l'efecte, entre d'altres, del seu trasllat a l'INJUVE.

-

Assistència a les reunions de la Comissió Coordinadora de Centres Coordinadors
d'Informació Juvenil celebrades a Madrid, Valladolid i Santander.

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA

El CCDIJ ha organitzat, per primera vegada, en el 2002, un curs de formació bàsica per a
informadors juvenils. Este curs, amb una durada de 30 hores lectives, està reconegut per l'EAJ
i per l'IVAP (este últim reconeixement només en el cas dels informadors que treballen per a les
distintes administracions públiques) i forma part d'un pla de formació més ampli contemplat en
el Pla Jove com a Actuació 5.0.3.4. El curs està especialment dissenyat per als professionals
de la Xarxa, i se n'han realitzat dues edicions:
- 1a edició dies 25, 26 i 27 d'abril a l'alberg d'Alborache. 25 alumnes
- 2a edició dies 24,25 i 26 d'octubre a l'alberg de Teulada-Moraira. 30 alumnes

LLISTA DE DISTRIBUCIÓ
Des del CCDIJ, s'ha posat en marxa una llista de distribució de correu electrònic, a fi de facilitar
la comunicació i la col·laboració entre els membres de la Xarxa.
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BUTLLETÍ NOVETATS
El CCDIJ elabora, amb una periodicitat generalment diària, el butlletí electrònic NOVETATS,
que es remet a tots els SIJ que disposen de correu electrònic.
PROJECTE JOBSHADOWING
Päivi Timonen-Verma, directora del Centre d'Informació Juvenil KOMPASSI d'Hèlsinki
(Finlàndia) i presidenta de la Xarxa Europea d'Informació Juvenil ERYICA, va contactar amb el
Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil de l'Institut Valencià de la Joventut
després de les X Trobades Estatals de Serveis d'Informació Juvenil celebrades a Mollina
(Màlaga), del 7 al 10 de maig de 2002, sota el lema "La informació juvenil a Europa“, per tal de
desenvolupar conjuntament un projecte Jobshadowing.
L'objectiu del projecte era l'anàlisi i estudi de l'organització i estructura de la Xarxa Valenciana
d'Informació Juvenil, ja que les realitats demogràfiques de Finlàndia i la Comunitat Valenciana
són molt semblants (pel que fa a la població total i la població juvenil) i, a més a més, a la
Comunitat Valenciana s'estan desenvolupant iniciatives pioneres en este camp. Per esta raó,
es va fer coincidir part del desenvolupament del projecte amb el Curs bàsic de formació per a
informadors juvenils que l'Institut Valencià de la Joventut va realitzar a l'alberg La Marina
(Moraira-Teulada) del 24 al 26 d'octubre, per tal que la participant poguera tindre un contacte
directe amb informadors juvenils valencians.
GLASS PALACE CONFERENCE
Assistència del CCDIJ, en representació de la Comissión Coordinadora de Información Juvenil
de España, a la Glass Palace Conference, centrada en “La dimensió europea de la informació
juvenil“, que es va celebrar a Hèlsinki (Finlàndia ), del 21 al 24 de març de 2002.
DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS
El CCDIJ ha mediat en la distribució de determinades publicacions d'interés per als
informadors, majoritàriament sobre l'oferta educativa
PUBLICACIONS PRÒPIES
Pel que fa a publicacions pròpies, l'any 2002, s'ha realitzat una actualització de la versió
digital de la guia En Ruta. Es tracta d'una guia de recursos que pretén facilitar als jóvens la
planificació de les vacances i el gaudi del temps lliure. La Guia arreplega informació sobre la
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documentació necessària per a emprendre un viatge (allotjaments, agències de vols,
instal·lacions juvenils i activitats programades com a campaments, colònies, cursos, activitats,
etc.).
REUNIONS DESCENTRALITZADES
Per a potenciar una coordinació real dins de la Xarxa es van realitzar, als diferents espais
joves, dos torns de reunions al llarg de l'any, a fi de revisar els objectius i compromisos
adquirits. El primer torn de reunions va tindre lloc al gener i, el segon, al desembre.

InFÒrum 2002
Anualment, el mes de setembre, es celebra InFÒrum, una trobada de professionals de la
Xarxa. Este fòrum, a més de tindre un caràcter formatiu, pretén ser el màxim element de
coordinació general de la Xarxa, i és un espai de reflexió i de presa de decisions de les
directrius a treballar en la Xarxa.
Esta Trobada respon a les directrius del Pla Jove, en concret a l'Actuació 5.0.3.5. I l'InFÒrum
2002, es va realitzar del 18 al 20 de setembre a la Residència La Florida d'Alacant.
BIBLIOTECA D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Enguany s'ha informatitzat la biblioteca especialitzada en joventut, de consulta per als
professionals de la Xarxa, que a hores d'ara disposa de 2.000 exemplars.
ALTRES XARXES
El CCDIJ col·labora amb altres xarxes d'informació juvenil d'àmbit estatal i europeu
(ERYICA i Eurodesk), a fi de donar a conéixer la tasca que es realitza des de la Xarxa
valenciana i, alhora, aprendre de les iniciatives i les experiències que s'estan realitzant fora del
nostre àmbit i que poden ser d'interés.
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 el de les unitats territorials de
Castelló i Alacant a fi de preparar els primers amb vista a les diferents campanyes de l'IVAJ
que hagueren de gestionar directament i, per tant, coordinar-ne permanentment l'activitat.
Així, durant l'any 2002 s'han convocat reunions per a les campanyes següents:
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Voluntariat forestal
Eurocursos
Oferta Concertada
Camps de treball

WEB DE L'IVAJ
Dins de la pàgina web de l'IVAJ (www.ivaj.es) es pot obtindre informació actualitzada sobre
tots els programes i activitats que ofereix l'Institut, i també accedir a les bases de dades de
directoris d'altres organismes i a l'agenda de convocatòries i activitats en vigor, tant en l'àmbit
de la Comunitat Autònoma com en els àmbits nacional i europeu.
Així mateix, la web disposa d'enllaços i de documentació d'interés per als informadors juvenils
(INJUVE, CJCV, CJE, Eurodesk, ERYICA...), i d'una zona a la qual només poden accedir els
professionals de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.

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 residents a tal informació,
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 al mateix temps 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 específicament els temes
relacionats amb l'educació, la formació i l'ocupació, i una altra jurídica en la qual els usuaris
reben assessorament en matèries com habitatge, 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 prestacions dels quals varia en funció
de l'Espai que es tracte.
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Els espais joves es troben en l'actualitat ubicats a les localitats de Peníscola, 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 de les activitats i els serveis de l'IVAJ.

2.

Informar dels serveis i les activitats de la Generalitat Valenciana en temes d'interés per als
jóvens.

3.

Impulsar, en el seu àmbit comarcal d'influència, 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 consistent, entre d'altres, en les
mesures següents:
•

Realitzar assessorament jurídic individualitzat, tenint cura especialment de la
informació sobre temes relatius 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.

7.

Col·laborar amb els centres i els 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, a realitzar en el marc de la Unió Europea).
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9.

Prestar un servei integral d'assessorament en matèria de turisme i viatges que permeta als
jóvens disposar de suficient material bibliogràfic i documental per a organitzar les seues
pròpies eixides (mapes, guies, horaris, etc.).

10. Tramitar credencials juvenils, al mateix nivell que a les oficines de TURIVAJ: carnet
d'alberguista, jove internacional, estudiant i professor.
11. Promoure el Carnet Jove a la comarca, propiciant l'augment en el nombre de jóvens titulars
i, d'altra banda, incorporant nous comerços a la Xarxa del Carnet Jove.
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4.1.2. ACTIVITATS DIVERSES REALITZADES PELS ESPAIS JOVES

4.1.2.1

ESPAI JOVE DEL CAMP DE TÚRIA

Jornades per a jóvens emprenedors, en les quals es van abordar qüestions d'interés:
I. Recomanacions per a l'elaboració d'un pla d'empresa
II. Com accedir a les subvencions oferides per l'IVAJ i d'altres entitats
III. Assessorament en l'àmbit legislatiu
Informació sobre el lloguer i la compra d'habitatge, i enviament al PROP per a la sol·licitud
de subvencions.
Visita i informació a l'institut d'educació secundària Camp de Túria i a l'Institut d'educació
secundària Laurona de les ofertes formatives que s'estan portant a terme a la Comunitat
Valenciana, tant pel que fa als cicles formatius com pel que fa a estudis universitaris.
Informació en l'escola d'adults dels cursos de formació contínua i ocupacional que es
porten a terme als centres acreditats del Camp de Túria (Forem PV, Cierval, Mancomunitat
Camp de Túria), i també de les ofertes formatives impulsades des d'altres ajuntaments.
Xarrada a l'Espai Jove de Llíria en què es tractaren diferents temes entre els quals
destaquem els següents:
I.
II.

Consells a l'hora de preparar una carta de presentació
Recomanacions per a portar a terme una entrevista amb èxit preparant el
candidat amb una seriosa de consells útils per a afrontar l'entrevista
satisfactòriament.
III. Passos a seguir en la redacció del currículum, a fi de garantir un currículum
concret i precís que s'ajuste a les necessitats de l'empresa.
IV. Finalment, informació de les ofertes de treball que es reben setmanalment a
través del SERVEF, les agències de col·locació, l'ADL de Llíria, les ETT i també
a través de les empreses privades que s'adrecen al centre a fi de cobrir un
perfil de lloc de treball determinat.
Xarrada als grups juvenils dels cursos de monitors i d'animació sociocultural que es porten
a terme a través de l'IVAJ.
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4.1.2.2

ESPAI JOVE DE L’ALCOIÀ

Informació sobre el Servei de Transport Universitari a la Universitat d'Alacant (STU).
Informació i gestió sobre la Mediateca del centre (Aula d'Internet): horaris, normes...
Informació i gestió de la Viatgeteca del centre.
Ompliment i enviament de sol·licituds al Servei Valencià d'Ocupació (SVE).
Concertació d'una xarrada informativa de subvencions per part del programa de Creació
d'Empreses Jóvens, per a febrer de 2002.
Realització d'una xarrada informativa a un grup d'alumnes de l'IES Cotes Baixes d'Alcoi
(Alacant) sobre els diferents serveis que ofereix l'Espai Jove de L'Alcoià, insistint en
l'assessorament educatiu i laboral.
Participació, al col·legi llar infantil Santa Anna, en la Setmana Cultural del centre educatiu,
acompanyant a un animador.
Realització d'Educaccions 2002 (Fira de la mostra educativa) organitzades per la Regidoria
de Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi. Les Educaccions 2002 es van celebrar els dies 20 i 21
de març de 2002 a la Llotja de Sant Jordi a Alcoi.
Realització d'una xarrada informativa a un grup d'alumnes de 3r d'ESO del col·legi Sant
Roc d'Alcoi sobre els diferents serveis i assessoraments que ofereix l'Espai Jove de
L'Alcoià, insistint en l'assessorament educatiu i laboral.
Realització de diferents xarrades informatives als grups escolars que van visitar
Educaccions 2002 d'Alcoi sobre els diferents serveis i assessoraments que ofereix l'Espai
Jove de L'Alcoià, insistint en l'assessorament educatiu i laboral.
Assistència a la trobada de regidors i tècnics de joventut organitzada per la Diputació
d'Alacant (Àrea de Joventut) realitzada a Elx el 21 de març de 2002.
Col·laboració i organització de les Jornades sobre "Eines per a treballar en negociació i
mediació“, celebrades Alcoi els dies 13 i 14 de març de 2003.
Participació en les III Jornades de Joventut d'Ibi (Alacant), organitzades per la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament d'Ibi. Estes es van celebrar els dies 24, 25 i 26 d'abril de 2002.
Assistència a les X Trobades estatals d'informadors juvenils, celebrades a Mollina del 7 al
10 de maig de 2002.
Realització d'una xarrada informativa a un grup d'alumnes de 3r d'ESO del col·legi Las
Esclavas d'Alcoi sobre els diferents serveis i assessoraments que ofereix l'Espai Jove de
L'Alcoià, insistint en l'assessorament educatiu i laboral.
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Realització d'una xarrada informativa a un grup de 40 alumnes de cursos de Formació
Professional Ocupacional (FPO): Formador Ocupacional, Comerç Internacional i
Llanterneria de la localitat d'Ontinyent (València), sobre els diferents serveis i
assessoraments que ofereix l'Espai Jove de L'Alcoià, insistint en l'assessorament educatiu i
laboral.
L'Espai Jove L'Alcoià també va ser punt de venda d'entrades del concert que es va celebrar
el dia 1 de setembre de 2002, a la localitat d'IBI, en què actuaren els artistes David
Bustamante i Verónica.
Muntatge d'un estand al Mediatic Festival durant els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2002
conjuntament amb l'Ajuntament d'Alcoi, sobre els diferents serveis i assessoraments que
ofereix l'Espai Jove de L'Alcoià, l'IVAJ en general i les regidories de Turisme, Cultura i
Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi.
Realització d'una xarrada informativa a un grup d'alumnes del 1r del cicle formatiu de grau
superior de TASOC de l'IES Andreu Sempere d'Alcoi sobre els diferents serveis i
assessoraments que ofereix l'Espai Jove de L'Alcoià.
Realització d'una xarrada informativa a un grup de cincuanta alumnes d'ESO del col·legi
salesians Joan XXIII d'Alcoi sobre els diferents serveis i assessoraments que ofereix l'Espai
Jove de L'Alcoià.
Participació en un programa en la televisió local d'Alcoi, Canal 37, sobre els diferents
serveis i assessoraments que ofereix l'Espai Jove de L'Alcoià.
Assistència el dia 26 de novembre de 2002 a unes jornades que van realitzar l'EPSA i la
UPV anomenades "Jornades d'Orientació“, que van tindre lloc a Alcoi.
Muntatge, el dia 29 de novembre, d'una taula d'informació per a celebrar el Dia Mundial de
la SIDA, davant de l'Ajuntament. A partir de desembre esta taula es tindrà durant tot el mes
en el centre.
Assistència, el 4 de desembre de 2002, a la presentació del projecte STAYA (enviament de
missatges a mòbils) i de la campaña Eurocursos 2003, que va tindre lloc a València.
Realització d'una xarrada informativa a un grup de 20 xiques, d'edats compreses entre 16 i
20 anys, pertanyents a un programa d'inserció laboral, que van visitar el Espai Jove per a
conéixer els serveis que es presten des del centre amb la finalitat que conegueren els
serveis que existeixen a la ciutat d'Alcoi, perquè, en un futur, l'utilitzen.
Assistència el 16 de desembre de 2002 a la reunió comarcal celebrada a Benidorm.
Difusió de la campanya de recollida de joguets no bèl·lics, ni sexistes que ha va realitzar la
Creu Roja (Joventut) durant el mes de desembre.
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4.1.2.3

ESPAI JOVE DEL BAIX MAESTRAT

Col·laboració amb Creu Roja Joventut de Castelló sobre la situació dels jóvens peniscolans
respecte del Voluntariat.
Difusió dels diferents programes i ajudes de l'Institut Valencià de la Joventut, en ràdio,
premsa, revistes comarcals i pàgines web comarcals (Ser, COPE, Nova, Crònica de
Peníscola, setmanari el Dissabte...)
Xarrada monogràfica sobre el programa de Creacions d'Empreses Jóvens de l'IVAJ,
impartida per Marià Sardina de la Unitat Territorial de Castelló.
Intercanvis d'informació sobre els diferents programes de l'Institut Valencià de la Joventut
amb els gabinets psicopedagògics de l'IES de Peníscola i resta de la comarca, serveis
socials, Prop i Infodona.
Disposició d'una borsa de treball per als jóvens de la comarca.
Xarrades informatives als instituts de batxillerat de Benicarló, amb el títol "Coneix l'Espai
Jove Baix Maestrat“ amb motiu de la IX Setmana de la Salut i el Benestar Social,
organitzada pels Serveis Socials.
Organització i coordinació del curs de Gestió Empresarial de l'IVAJ, que es va impartir els
dies del 3 al 7 de juny.
Reunió amb distintes entitats de la ciutat relacionades amb el món de la joventut, per a
exposar tots els programes i serveis que té l'IVAJ.
Entrevista en Ràdio, per a explicar el projecte Ide@joven, que es va fer en un cibercafé de
Peníscola els dies 29 i 30 de juny.
Visita d'un grup de jóvens d'Alcalà de Xivert (Serveis Socials), als quals es va explicar el
funcionament d'un Espai Jove i els programes que s'hi ofereixen.
Contactes amb l'oficina CEC de Vinaròs, per a intercanviar informació sobre temes de
creació d'empreses i cursos que s'hi relacionen.
Difusió en ràdio i Canal 56 (TV Comarcal) sobre un monogràfic de l'EAJ, "Jornada
d'Animació i Exclusió social dels jóvens“ (50 participants) que es va impartir a la Residència
Juvenil Crist del Mar.
Difusió del Dia Internacional contra la Sida.
Donar Informació sobre les eixides de voluntaris de la comarca cap a Galícia.
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4.1.2.4

ESPAI JOVE DE LA COSTERA

Coordinació de la revista mensual municipal d'informació juvenil Xàtiva Jove.
Coordinació dels punts d'informació de la ciutat de Xàtiva.
Realització de la 7a edició del Mercat de l'Estudiant.
Xarrades informatives del servei que ofereix l'Espai Jove a grups d'IES i cicles formatius en
l'àmbit local i comarcal, centres de drogodependències, Universitat Politècnica de Xàtiva,
grups d'Ames de Casa, cursos de formació ocupacional i contínua, associacions juvenils,
centres educatius i escoles d'adults.
Xarrades i cursos en l'àmbit de l'assessoria d'estudis relacionats amb plans d'estudis de les
universitats valencianes, cicles formatius, proves d'accés a cicles i a la universitat i, a més a
més, xarrades relacionades amb la recerca de treball, orientació d'oposicions, elaboració
de currículums.
Xarrades i cursos en l'àmbit de l'assessoria jurídica relacionats amb associacionisme,
cooperativisme, habitatge, creació d'empreses, contractes de treball, nòmines.
Realització de Jornades de Portes Obertes de la Sala d'Informàtica per a la realització de
preinscripcions a les universitats.
Coordinació comarcal amb els CIJ del seu àmbit d'influència.
Col·laboració contínua en les activitats relacionades amb les regidories de Fira i Festes,
Cultura, Esports i Cultura: Festival Nits al Castell, Concurs popular d'Arròs al forn, Festival
El Bram, Fira agost (venda d'entrades), Animació nadalenca, exposicions d'associacions,
cursa de Sant Silvestre, pujada al Castell, escoles d'estiu i esportives, cursos de formació
ocupacional, Fes Jove i Festival L'Arnadi Rock (Consell Local de la Joventut)
Preparació de la visita a Xàtiva de la presidenta de la Xarxa Europea ERYICA.
Campanya de recollida de material escolar.
Campanya de recollida de joguets, en l'àmbit local.
Renovació de la viatgeteca.
Reclassificació de la biblioteca.
Edició del Butlletí d'oposicions de la C. Valenciana.
Preparació de viatges i activitats per a centres de secundària.
Realització del programa d'oci alternatiu XOC.
Realització de xarrades de sexualitat a centres d'ensenyament secundari de la comarca.
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Realització d'un curs de centre de vacances i de cursos monogràfics (Conta contes,
mediambient, Tractament d'abusos sexuals a menors...)
Divulgació dels programes de l'IVAJ i de la Generalitat en ràdio i premsa.
Realització de la Campanya de la Sida.
Realització de viatges de multiaventura i neu temporada 2002.
Dinamització de la Sala d'exposicions de la Casa de les Joventut.
Realització dels diferents projectes per als alumnes de pràctiques de TASOC i Pedagogia.
Realització i assistència a les reunions comarcals dels CIJ, a les jornades InFÒrum 2002, el
curs bàsic d'informadors juvenils i les X Trobades estatals de serveis d'informació juvenil.

4.1.2.5

ESPAI JOVE DE LA PLANA UTIEL-REQUENA

Difusió de notícies en les emissores de ràdio de la comarca i entrevistes en directe.
Jornades de caràcter divulgatiu als centres educatius.
Repartiment de material informatiu als punts estratègics.
Dia de la Sida.
Xarrada d'Orientació laboral, recerca d'ocupació i autoocupació a l'IES 2 de Requena.
Xarrada d'Orientació laboral, recerca d'ocupació i autoocupació a l'Escola de Viticultura i
Enologia de Requena.
Estand a la Fira del Llibre amb tot tipus d'informació de l'IVAJ.
Curs de Creació d'Empreses al Centre Social de Requena.
Reunió amb els agents de desenvolupament local de Requena i Utiel.
Organització i participació en les I Jornades d'Ocupació de la comarca.

4.1.2.6

ESPAI JOVE DE LA PLANA BAIXA

Difusió i organització de les jornades informatives sobre el programa de Creació
d'empreses i el programa Joventut“, que es van realitzar a l'Espai durant el mes de gener.
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Promoció de les campanyes de l'IVAJ (Camps de treball, Oferta concertada, Multiaventura,
Campanya d'esquí, Voluntariat forestal etc.) entre els jóvens dels instituts d'educació
secundària, a la comarca, mitjançant jornades informatives realitzades als centres.
Visita a la Fira de les Franquícies a la Fira de mostres de València a fi d'aconseguir diversa
informació empresarial amb motiu de les demandes informatives en relació amb este tema.
Assistència personal a la Fira anual de formació i ocupació de Castelló per a demanar
informació.
Col·laboració amb la Regidoria de Joventut de Vila-real per a coordinar i organitzar el curs
de Creació d'empreses per a jóvens de l'IVAJ que es va realitzar a la localitat i va tindre
una gran difusió i acceptació entre els usuaris.
Preparació i instal·lació d'una taula informativa, en commemoració del dia contra la SIDA.
Visita semestral a la Cambra de Comerç de Castelló a fi de demanar informació sobre els
cursos de formació, recollir sol·licituds d'ocupació per als usuaris, i la Guia d'empreses de
serveis de Castelló.

4.1.2.7

DADES ESTADÍSTIQUES DELS ESPAIS JOVES

USUARIS

Nombre
d'usuaris

ESPAI

Hòmens

Dones

Total consultes

El Camp de Túria

1.290

660

630

1.909

L’Alcoià

7.497

3.299

4.198

13.219

El Baix Maestrat

4.533

2.131

2.402

6.351

La Costera

10.998

4.589

6.409

14.630

La Plana Utiel-Requena

2.504

1.094

1.410

2.531

La Safor

476

225

251

608

La Plana Baixa

4.763

1.994

2.764

9.787

El Baix Vinalopó

10.885

4.951

5.934

15.977

El Bajo Segura

4.533

1.660

2.872

12.845

47.479

20.603

26.870

77.857

TOTAL
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PERCENTATGE D'USUARIS PER SEXE

43%

HÒMENS
DONES

57%

NOMBRE D'USUARIS PER ESPAI

13.219

20.000
15.000
10.000

15.977
12.845

14.630

6.351

2.531

L’Alcoià
Baix Maestrat
La Costera

9.787
1.909

Camp de Túria

Requena-Utiel
La Safor

608

5.000

La Plana Baixa
Baix Vinalopó

0

Bajo Segura

ESPAI

4.1.3. CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DELS SERVEIS DE L'IVAJ
(Alacant-Castelló-València)
Al llarg de l'any 2002 el Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ de València i les seues unitats
territorials van atendre a 46.255 usuaris que van realitzar un total de 47.728 consultes, amb la
distribució per sexe següent:

40,46%
HÒMENS
59,54%

DONES
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Pel que fa a la distribució per edats:
EDAT

Nombre d'usuaris

Menors de 15 anys

88

De 15 a 18 anys

2.367

De 19 a 22 anys

13.655

De 23 a 26 anys

17.466

Més de 26 anys

12.684

0,19%

5,12%

27,42%
> 15 anys

29,52%

de 15 a 18 anys
de 19 a 22 anys
de 23 a 26 anys
< 26 anys
37,76%

En l'apartat de consultes, del total de 45.192, la distribució per matèries de consulta és la
següent:

21.387

25.000
20.000
15.000

8.857
5.898

10.000
2.628

5.000

2.670

1.593

2.159

0

CONSULTES
Educació

Treball

Convocatòries

Vida social

Participació

Temps lliure

Programes IVAJ
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4.1.4. AJUDES A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL 2002
Per a l'exercici 2002 es van convocar dos concursos públics per a la concessió d'ajudes, l'un
destinat als centres d'informació juvenil d'entitats de caràcter públic, i l'altre destinat als centres
d'informació juvenil d'entitats de caràcter privat sense afany de lucre.
Es tracta d'ajudes tendents a 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.

4.1.4.1

AJUDES A CENTRES D'INFORMACIO JUVENIL D'ENTITATS DE CARÀCTER
PÚBLIC

Per Ordre de 20 de desembre de 2001, de tramitació anticipada, 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 d'ajuntaments, fundacions municipals o organismes o entitats de caràcter públic adscrits
a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil (DOGV núm. 4166 de data 11/01/2002)
Nombre total de sol·licituds

84

Concedides

Denegades

Desistides

72

5

7

Sol·licituds concedides per províncies

4.1.4.2

Alacant

Castelló

València

20

5

47

AJUDES A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL D'ENTITATS DE CARÀCTER
PRIVAT SENSE AFANY DE LUCRE

Per Ordre de 20 de desembre de 2001, de tramitació anticipada, 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
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juvenil d'associacions juvenils, consells locals de joventut i entitats de caràcter privat sense
afany de lucre adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil (DOGV núm. 4166 de data
11/01/2002)
Nombre total de sol·licituds

21

Concedides

Denegades

Desistides

18 (més una acumulada)

1

1

Sol·licituds concedides per províncies
Alacant

Castelló

València

0

0

18
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5. ORGANITZACIÓ I PERSONAL
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5.1.

ORGANITZACIÓ I PERSONAL

La titularitat dels òrgans directius de l'IVAJ al llarg de l'any 2002 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. Cal assenyalar que en data 17 de setembre de
2002 es va produir el seu cessament en el càrrec de secretària de l'IVAJ i, per tant, va
cessar també com a titular de la Secretaria del Consell Rector.
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,
Secretaria de l'IVAJ (fins al 17/09/2002)

VOCALS

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

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

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

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

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

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I
COMPETITIVITAT
Il·lm. Sr. Rafael Olcina Reig
Director General de l'IMPIVA
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA
I ALIMENTACIÓ
Il·lm. Sr. Enrique Bellés Llopis
Director General de Producció Agrària

VOCALS DESIGNATS D'ACORD AMB L'ART.
6.1 DE LA LLEI 4/1989
Sr. Eduardo Vicente Navarro
JOVENTUTS SOCIALISTES PV

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Il·lma. Sra. Pilar Máñez Capmany
Directora General d'Educació i
Qualitat Ambiental

Sr. Francesc Medrano Burruezo
CREU ROJA COMUNITAT VALENCIANA

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Il·lm. Sr. Joaquín Segarra Castillo
Director General de Funció Pública

Sra. Encarna Cervera Mañas fins al 15 d'octubre
de 2002, data en què va cessar.
A partir del 15 d'octubre de 2002 va ocupar la
vocalia la sra. Verónica Marco Puig.
NUEVAS GENERACIONES DEL PP

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Il·lma. Sra. Clara Abellán García
Directora General de la Dona

Sr. Virgilio González Pérez
JÚNIORS MOVIMENT DIOCESÀ

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Sr. Jesús Castellano Diago
DIPUTACIÓ D'ALACANT
Sra. Mercedes Alonso García

Sr. Salvador Palomares Bosch
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ
Sra. Rosa Mª Pérez Garijo
JOVES D’ESQUERRA UNIDA PV

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
Sr. Manuel Martín Sánchez
CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Vicente Inglada Alcaide
Sra. Eva Hernández López, fins al 24 de gener
de 2002
Sr. Óscar Gómez Ábalos, des del 25 de gener
de 2002
Sr. Raúl Antón Jarque, des del 25 de gener de
2002

Durant l'any 2002 el Consell Rector es va reunir tres vegades: el 23 de juliol, el 18 de novembre
i el 26 de desembre.
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Quant a l'evolució de la distribució per grups de titulació dels llocs de treball adscrits a l'IVAJ
durant l'any 2002, es resumeix en el quadre següent:

1/01/2002

31/12/2002

DIFERÈNCIA

Alt càrrec

1

1

0

Personal eventual

1

1

0

Grup A

38

39

1

Grup B

30

32

2

Grup C

40

42

2

Grup D

49

48

-1

37

36

-1

196

199

3

Grup E

Pel que fa als diferents informes i dictàmens jurídics emesos en relació amb l'actuació
administrativa de l'Institut (recursos administratius, reclamacions prèvies a la via laboral,
informes jurídics relatius a avantprojectes legislatius, a disposicions de caràcter general i als
convenis que celebra o en què intervé l'IVAJ, etc.), en els quadres següents es resumeixen les
actuacions desenvolupes durant l'any 2002 per la Secció de Règim Jurídic, que és la unitat a la
qual correspon l'assessorament jurídic:

Expedients administratius

181

Expedients de les distintes jurisdiccions

17

Total

198

Detall dels expedients administratius tramitats:
TIPUS D'EXPEDIENT

Nombre

Recursos de reposició sobre les convocatòries d'ajudes
relatives a:
- Creació i equipament d'empreses
- Consells locals de joventut, associacions
juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut d'àmbit local, en matèria de
voluntariat
- Cursos d'idiomes en països de la Unió
Europea

18
8

14
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TIPUS D'EXPEDIENT

Nombre

- Lloguer d'habitatge

44

- Adquisició de material bibliogràfic, equipament
informàtic i mobiliari dels centres d'informació
juvenil d'organismes o entitats de caràcter
públic

2

Altres recursos sobre:
- Contractació

3

- Cens d'associacions

1

- Subvencions

1

Sol·licituds de persones interessades

5

Reclamacions de responsabilitat patrimonial

1

Informes jurídics sobre:
- Convenis

28

- Resolucions del director general

7

- Avantprojectes de lleis

1

- Decrets

1

- En matèria de contractació

27

Gestió de patrimoni de l'Institut

8

Oposició a marca

1

Diversos
TOTAL

9
181

Detall d'expedients tramitats davant de les distintes jurisdiccions:
JURISDICCIÓ

Nombre
Ordre jurisdiccional Contencios Administratiu

10

Ordre jurisdiccional Social

2

Ordre jurisdiccional Civil i Penal

TOTAL

5

17

És important destacar que l'IVAJ, dins de la cultura de la qualitat total en la prestació dels seus
serveis en què està immers, 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
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implementa aplicacions i procediments corporatius o de caràcter horitzontal en la gestió
administrativa (gestió d'expedients de convenis, projecte SEC, etc.)
En este context de millora i optimació dels recursos tecnològics de què disposa l'IVAJ, la Unitat
Informàtica de l'IVAJ, al llarg de 2002, va portar a terme accions conduents al manteniment
ordinari i preventiu dels programes i les aplicacions operatius en l'IVAJ i, en especial, va
abordar les actuacions següents:
Equipament i instal·lació d'aules amb accés a Internet amb destinació als residents a les
residències El Maestrat (Castelló), Mare de Déu del Lledó, Sant Crist del Mar (Benicarló)
i La Florida (Alacant). A la residència Mare de Déu del Lledó els residents disposen, a
més a més, d'un servei gratuït d'accés a Internet des de les habitacions amb el seu
ordinador.
Posada en funcionament d'una aplicació per a la gestió d'incidències informàtiques per a
usuaris i una consulta online a la Guia de persones i departaments de l'IVAJ.
Millores en el sistema de funcionament de la connexió amb el proveïdor de les reserves
de vols que es realitzen a les oficines TURIVAJ.
Reestructuració i millores en les comunicacions, tot definint zones de Xarxa protegides
amb els servidors de l'IVAJ i les zones d'accés públic amb els serveis oferits.
Consultes web d'accés públic a les bases de dades de l'IVAJ relatives a dades de
l'Oferta Concertada i els Camps de Treball.
Modificació de l'aplicació de gestió del Carnet Jove, que inclou la gestió de les empreses
amb què s'estableixen convenis per tal d'oferir els descomptes sobre els corresponents
productes als jóvens.
Implantació d'una aplicació corporativa per a la gestió dels expedients de contractació.
Realització i posada en marxa de l'aplicació informàtica que gestiona les subvencions
que concedeix l'IVAJ: Habitatge, Creació d'Empreses, serveis d'Informació Juvenil,
Associacionisme, etc.
Posada a disposició en la pàgina web dels models de sol·licitud i els formularis que s'han
emplenar per a participar en les distintes convocatòries públiques de l'IVAJ.
Definició i implementació del projecte Afianza, que té per objecte crear un fòrum
permanent d'intercanvi entre jóvens emprenedors a través d'una llista de distribució i
d'una base de dades o directori disponibles en la Web, moderats pel mateix IVAJ.
Posada al punt d'un sistema de consulta on line, a través de la web, de l'estat de
tramitació de les sol·licituds d'ajudes i subvencions gestionades per l'IVAJ.
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S'ha d'assenyalar, així mateix, que, en el marc del projecte liderat per la Direcció General de
Telecomunicacions i Modernització de l'Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià, el
procés d'anàlisi per a la redacció d'una Carta de Serveis que es va iniciar l'any 2001 s'ha vist
plasmat en un document definitiu i de pròxima publicació: la Carta dels Serveis d'Informació de
l'Institut València de la Joventut
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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
Presidència del Consell
Presidència de l'IVAJ

CONSELLER BENESTAR SOCIAL

Vicepresidència

DIRECTOR GENERAL DE L'IVAJ

Secretaria

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 (TURIVAJ)
Secció 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 de 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 10/2001, de 27 de desembre, es van aprovar els pressuposts de la Generalitat
Valenciana per a l'exercici 2002, 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 sis modificacions pressupostàries al llarg de l'exercici 2002 per tal
d'aconseguir una adequada i eficient assignació dels recursos econòmics assignats a l'Institut
per al compliment dels seus fins. Estes modificacions inclouen la incorporació de romanents
per a atendre els compromisos de despesa i les obligacions reconegudes de l'exercici 2001.
L'execució del pressupost de l'IVAJ per a l'exercici 2002 es reflecteix en els dos quadres
següents.

6.1.1. PRESSUPOST DE DESPESES

PER CAPÍTOLS DE DESPESA
(En euros)
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CAP.

CONCEPTES

INICIALS

MODIFICA.

DEFINITIUS

OBLIGA.

%

RECONEG.

EXECU.

1

DESPESES DE PERSONAL

5.849.740,00

0

5.849.740,00

4.947.738,01

84,58

2

COMPRA DE BÉNS CORRENTS
I DESPESES FUNCIONAMENT

5.335.830,00

1.692.324,26

7.028.154,26

6.867.473,21

97,71

3

DESPESES FINANCERES

6.010,00

0

6.010,00

469,19

7,81

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.922.720,00

1.072.311,41

3.995.031,41

3.522.217,40

88,16

6

INVERSIONS REALS

1.468.930,00

1.649.074,57

3.118.004,57

2.625.180,24

84,19

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.029.650,00

331.266,07

1.360.916,07

714.401,49

52.49

TOTAL

16.612.880,0

4.744.976,31

21.357.856,31

18.677.479,5

87,45
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PER PROGRAMES
(En euros)

INICIALS

MODIFIC.

DEFINITIUS

OBLIGA.

%

RECONEG.

EXECU.

00

FUNCIONAMENT

7.179.019,00

-13.546,00

7.165.473,00

6.177.304,02

86,21%

01

INVERSIONS

1.287.115,00

422.004,16

1.709.119,16

1.264.326,43

73,98%

02

INFORMACIÓ JUVENIL

489.142,00

18.000,00

507.142,00

504.509,16

99,48%

10

PUBLICITAT

270.455,00

180.700,00

451.155,00

443.491,38

98,30%

11

PROMOCIÓ

48.081,00

388.000,00

436.081,00

436.059,49

99,99%

12

ESDEVENIMENTS

576.968,00

93,00

577.061,00

577.061,00

100,00%

13

DIFUSIÓ DEL PLA JOVE

00,00

15.900,00

15.900,00

6.074,10

38,20%

20

OCUPACIÓ

1.349.985,00

-15.000,00

1.334.985,00

546.261,29

40,92%

21

HABITATGE

637.072,00

-555.910,00

81.162,00

78.186,86

96,33%

30

ORDRES D'AJUDES

1.027.720,00

0

1.027.720,00

849.265,39

82,64%

40

CARNET JOVE

937.584,00

-170.826,00

766.758,00

693.778,82

90,48%

41

ESCOLA D'ANIMADORS

15.025,00

1.000,00

16.025,00

14.567,64

90,91%

42

PROGRAMES INTERNAC.

1.631.748,00

-15.900,00

1.615.848,00

1.614.951,54

99,94%

42

FINANÇ. D'ALTRES ENS

267.460,00

0

267.460,00

267.460,00

100,00%

50

INTEGRACIÓ SOCIAL

240.403,00

-9000,00

231.403,00

215.442,85

93,10%

60

ACTIVITATS T. LLIURE

655.103,00

10.200,00

665.303,00

634.993,84

95,44%

80

ROMANENTS

00

3.034.811,86

3.034.811,86

2.899.296,44

95,53%

90

ALTRES DESPESES

00

1.454.449,29

1.454.449,29

1.454.449,29

100,00%

16.612.880,00 €

4.744.976,31

21.357.856,31 18.677.479,54

87,45%

TOTAL
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6.1.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

(En euros )

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

CAP.

CONCEPTES

INICIALS

3

TAXES I D'ALTR. INGRESSOS

4

TRANSFERÈN. CORRENTS

5

MODIFIC.

DEFINITIUS

DRETS
RECONEGUTS

%
EXECU.

2.117.990,00

0

2.117.990,00

1.618.521,97

76,42

12.729.740,00

0

12.729.740,00

12.618.252,06

99,12

INGRESSOS PATRIMONIALS

327.550,00

0

327.550,00

179.184,04

54,70

7

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

1.437.600,00

60.101,00

1.497.701,00

1.497.701,00

100,00

8

ROMANENTS

0

4.684.875,31

4.684.875,31

0

0

16.612.880,00

4.744.976,31

21.357.856,31

15.913.659,07

95,79 *

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS DESAGREGAT
INICIALS

DEFINITIUS

DRETS

%

RECONEGUTS EXECUT.
2.117.990,00
1.618.521,97
76,42%

TAXES, PREUS PÚBLICS I D'ALTRES
INGRESSOS

2.117.990

Taxes

1.556.620,00

1.556.620,00

1.248.073,05

80,18%

Preus públics

561.370,00

561.370,00

329.561,12

58,71%

D'altres

00,00

00,00

40.887,80

--

12.729.740

12.729.740

12.618.252,06

99,12

De l'Administració de l'Estat

193.830,00

193.830,00

102.172,06

52,71%

De la Conselleria de Benestar Social

12.380.850,00

12.380.850,00

12.380.850,00

100,00%

D'altres conselleries

58.150,00

58.150,00

45.080,00

77,52%

D'empreses privades

96.910,00

96.910,00

90.150,00

93,02%

327.550,00

327.550,00

179.184,04

54,70%

1.437.600,00

1.497.701,00

1.497.701,00

100,00%

1.437.600,00

1.497.701,00

1.497.701,00

100,00%

15.913.659,07

95,79%*

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL
De la Conselleria de Benestar Social
ROMANENTS DE TRESORERIA
TOTAL

4.684.875,31
16.612.880,00

21.357.856,31

* Exclosos romanents
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6.1.3. 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 C. Valenciana
Import: 510.860,00 €
Denominació: SUBVENCIONS AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA CV
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Import: 240.410,00 €
Denominació: FOMENT DEL VOLUNTARIAT
Beneficiaris: consells de joventut i associacions juvenils d'àmbit local
Import: 150.250,00 €
Denominació: CINEMA JOVE 2002
Beneficiaris: Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
Import: 541.000,00 €
Denominació: FOMENT DE CREACIÓ D'EMPRESES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
Import: 210.350,00 €
Denominació: FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC PER ALS USUARIS DEL CARNET JOVE
(EMT)
Beneficiaris: Empresa Municipal de Transports de València
Import: 150.250,00 €
Denominació: FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC PER ALS USUARIS DEL CARNET JOVE
(FGV)
Beneficiaris: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Import: 270.460,00 €
Denominació: FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ A LA CV PER ALS
USUARIS DEL CARNET JOVE
Beneficiaris: Empreses de transport regular per carretera de la CV
Import: 167.584,00 €
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Denominació: FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC PER ALS USUARIS DEL CARNET JOVE
(MASATUSA)
Beneficiaris: MASATUSA (concessionària del transport urbà d'Alacant)
Import: 96.160,00 €
Denominació: SUPORT A ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANIMADORS JUVENILS.
Beneficiaris: associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut titulars
d'escoles de formació d'animadors juvenils en el temps lliure
Import: 36.060,00 €
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 adreçats a jóvens desfavorits
Import: 90.150,00 €
Denominació: FOMENT D'ACTIVITATS JUVENILS
Beneficiaris: entitats locals
Import: 90.150,00 €
Denominació: QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LA REAJ
Beneficiaris: Consorci de la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils
Import: 27.050.00 €
Denominació: COL·LABORACIÓ FESTIVAL FIB
Beneficiaris: Ajuntament de Benicàssim
Import: 36.061, 00 €
Denominació: AJUDES A L'EQUIPAMENT D'EMPRESES CREADES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
Import: 510.860,00 €
Denominació: AJUDES A L'EQUIPAMENT DE CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL
Beneficiaris: entitats que disposen d'un centre d'informació juvenil adscrit a la Xarxa de Serveis
d'Informació Juvenil de la CV
Import: 150.250,00 €
Denominació: PROJECTE D'INVESTIGACIÓ D'INICIATIVES EMPRESARIALS
Beneficiaris: Universitat de València-Estudi General
Import: 50.000 €
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Denominació: AJUDES A LA CREACIÓ DE CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL
Beneficiaris: entitats locals
Import: 90.150,00 €
Denominació: CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN ALBERG
JUVENIL A VALÈNCIA
Beneficiaris: Fundació Sant Jordi per a l’Escoltisme Valencià
Import: 90.152,00 €
Denominació: CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT D'UN CENTRE SOCIAL
Beneficiaris: Asociación Cultural Gitana de la CV
Import: 60.101,00 €
Cal assenyalar que, a més de les línies anteriors, s'ha finalitzat la gestió de les que provenien
de la incorporació de romanents de l'any anterior.
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7. NORMATIVA I CONVENIS
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7.1.

NORMATIVA

7.1.1. NORMATIVA

Decret 80/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià pel qual es procedeix a l'adscripció a
l'Institut Valencià de la Joventut dels drets que deté la Generalitat Valenciana sobre
diversos immobles. DOGV 4261, de 31.05.2002.

7.1.2. CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS GESTIONADES
Ordre de 26 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es
convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea
(EUROCURSOS 2002). DOGV 4148, de 14.12.2001.
Ordre de 20 de desembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca, per a l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de
material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil
d'ajuntaments, fundacions municipals o organismes o entitats de caràcter públic adscrits a
la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil. DOGV 4166, d'11.01.2002.
Ordre de 20 de desembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca, per a l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de
material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil
d'associacions juvenils, consells locals de joventut i entitats privades sense afany de lucre
adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil. DOGV 4166, d'11.01.2002.
Ordre de 20 de desembre 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
l'equipament d'empreses creades per jóvens, per a l'any 2002. DOGV 4166, d'11.01.2002.
Ordre de 15 d'abril de 2002, 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 Comunitat Valenciana, per a l'any 2002. DOGV 4237, de
26.04.2002.
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Ordre de 15 d'abril de 2002, 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 2002. DOGV 423, de
26.04.2002.
Ordre de 15 d'abril de 2002, 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 també a
associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d'àmbit local, per a l'any
2002, en matèria de voluntariat. DOGV 4237, de 26.04.2002.
Ordre de 15 de maig de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca,
per a l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per al desenvolupament de
programes en matèria de joventut promoguts per entitats locals. DOGV 4257, de
27.05.2002.
Ordre de 25 de juliol de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen beques per al curs 2002/03, per a jóvens residents, a les residències juvenils
de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana. DOGV 4312, de
12.08.2002.

7.1.3. RESOLUCIONS
Resolució de 13 d'agost de 2002 del director general de l'IVAJ per la qual s'estableix la
composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre de 25 de juliol de 2002
de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen beques per al curs 2002/03
per a jóvens residents a les residències juvenils de l'IVAJ.
Resolució de 17 de juliol de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre
de 15 de maig de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a
l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per al desenvolupament de
programes en matèria de joventut promoguts per entitats locals.
Resolució de 8 de juliol de 2002, 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 15 d'abril de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la
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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 2002.
Resolució de 8 de juliol de 2002, 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 15 d'abril de 2002, 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
també a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d'àmbit local,
per a l'any 2002, en matèria de voluntariat.
Resolució de 8 de juliol de 2002, 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 15 d'abril de 2002, 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 Comunitat Valenciana, per a l'any 2002.
Resolució de 24 de juny, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut per la qual
es convoquen places a les residències juvenils de la Generalitat Valenciana per al curs
2002/2003.
Resolució de 10 d'abril de 2002, del director general de l'IVAJ per la qual es dóna publicitat
als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant Ordre de 20 de desembre
de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l'any 2002,
concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material bibliogràfic,
equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil d'ajuntaments, de
fundacions municipals o d'organismes o entitats de caràcter públic adscrits a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil.
Resolució de 10 d'abril de 2002, del director general de l'IVAJ, per la qual es dóna publicitat
als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l'Ordre de 20 de
desembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a
l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material
bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil
d'associacions juvenils, de consells locals de joventut i d'entitats privades sense afany de
lucre adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.
Resolució de 15 d'abril de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre
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de 20 de desembre 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 l'equipament
d'empreses creades per jóvens.
Resolució de 15 d'abril de 2002, del director general de l'IVAJ, per la qual s'estableix la
composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre de 20 de desembre de
2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l'any 2002,
concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material bibliogràfic,
equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil d'associacions juvenils,
consells locals de joventut i entitats privades sense afany de lucre adscrits a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil.
Resolució de 15 d'abril de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre
de 20 de desembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca,
per a l'any 2002, concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material
bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d'informació juvenil
d'ajuntaments, de fundacions municipals o d'organismes o entitats de caràcter públic
adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.
Resolució de 5 d'abril de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per
la qual s'adjudiquen beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió
Europea.
Resolució d'11 de març de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades
mitjançant l'Ordre de 20 de desembre 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
l'equipament d'empreses creades per jóvens.
Resolució de 8 de març de 2002, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), per la qual s'estableix la composició nominal de la Comissió Avaluadora que preveu
l'Ordre de 26 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social.
Resolució de 20 de febrer de 2002, 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 2002.
Resolució d'11 de gener de 2002 del director general de l'IVAJ, per la qual es convoca la
campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a l'any 2002.
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7.2.

CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ

SIGNATURA

DESCRIPCIÓ

09-gen.-02

ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I
L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PEL QUAL ES CREA UN CENTRE D'ASSESSORAMENT I
PROMOCIÓ LABORAL SOTA LA DENOMINACIÓ DE JOVEMPLEO

12-feb.-02

ADDENDA A L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL I BANCAIXA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER A L'EXERCICI 2002

13-feb.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA
RICARDO MUÑOZ SUAY (IVAC) I L'IVAJ PER AL FINANÇAMENT DE CINEMA JOVE

08-març-02

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ SANT JORDI PER A
L'ESCOLTISME VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN ALBERG JUVENIL AL BARRI DE VELLUTERS DE VALÈNCIA

06-maig-02

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

08-maig-02

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

13-maig-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA
FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ-BANCAIXA PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS
EUROMEDITERRANIS DE DRET INTERNACIONAL

12-juny-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM PER A LA
REALITZACIÓ DE LA HUITENA EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
INDEPENDENT 2002

13-juny-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN PROGRAMES EN MATÈRIA DE JOVENTUT ENTRE
L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE) I L'IVAJ

28-juny-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ I
L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT PER A L'ESTADA DE JÓVENS ESPORTISTES DEL
CENTRE DE TECNIFICACIÓ D'ALACANT A LA RESIDÈNCIA LA FLORIDA

12-juliol-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA FUNDACIÓ ADSIS PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADREÇADES A FACILITAR LA INSERCIÓ SOCIAL DELS
JÓVENS DEL BARRI DE ROVELLA

12-juliol-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOLIDÀRIES
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADREÇADES A LA PROMOCIÓ I REINSERCIÓ
SOCIAL ENTRE JÓVENS RECLUSOS I EXRECLUSOS

12-juliol-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA FEDERACIÓ D'ESPORTS ADAPTATS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADREÇADES A LA
PARTICIPACIÓ DE JÓVENS AMB DISCAPACITATS
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SIGNATURA

DESCRIPCIÓ

09-set.-02

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

09-set.-02

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

20-set.-02

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

04-oct.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL
BARRI DEL CRIST PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADREÇADES A FACILITAR LA
INSERCIÓ SOCIAL DELS JÓVENS DEL BARRI DEL CRIST

04-oct.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I EL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES ADREÇADES ALS JÓVENS

21-oct.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, PER A L'ESTUDI, L'ANÀLISI I LA
INVESTIGACIÓ D'INICIATIVES EMPRESARIALS IMPULSADES PER JÓVENS

21-oct.-02

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

22-oct.02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I
L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE NATZARET PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
ADREÇADES A FACILITAR LA INSERCIÓ SOCIAL DELS JÓVENS DEL BARRI DE NATZARET

22-oct.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I EL
MOVIMENT CONTRA LA INTOLERÀNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
ADREÇADES A LA PROMOCIÓ DE LA SOLIDARITAT I TOLERÀNCIA ENTRE ELS JÓVENS

22-oct.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA
COORDINADORA D'ASSOCIACIONS DE LLUITA CONTRA LA SIDA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CALCSICOVA) PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES ADREÇATS A
FACILITAR LA INSERCIÓ DELS JÓVENS AMB SIDA

20-nov.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LES EMPRESES D'AUTOBUSOS LA
SERRANICA, SL; STARBUS, SL; AUTOBUSES LA CONCEPCIÓN VICENTE MONTES E
HIJOS, SL; AUTOBUSES BUÑOL, SL; AUTOCARES HERCA, SL; FERNANBUS, SA, I
TRAVICOI, SA PER A LA PROMOCIÓ DEL CARNET JOVE

20-nov.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I
L'EMPRESA D'AUTOBUSOS LA UNIÓN DE BENISSA, SA (UBESA), PER A LA PROMOCIÓ
DEL CARNET JOVE

12-des.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT D'ELX PER A LA POSADA
EN MARXA D'UN ESPAI JOVE A L'ESMENTAT MUNICIPI

18-des.-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL GITANA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PER A LA CREACIÓ D'UN CENTRE SOCIOJUVENIL PER
A LA DITA ASSOCIACIÓ
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8. LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA EN XIFRES
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8.1.

LA JOVENTUT VALENCIANA EN XIFRES

PER EDAT, PER SEXE I PER PROVÍNCIES

Edat

Hòmens

Dones

Total Alacant

Total
Castelló

Total
València

TOTAL CV

14

23.096

21.729

16.805

5.055

22.965

44.825

15

23.388

22.111

17.041

4.994

23.464

45.499

16

24.636

23.397

17.614

5.350

25.069

48.033

17

25.664

24.372

18.144

5.575

26.317

50.036

18

26.562

25.045

18.733

5.781

27.093

51.607

19

28.489

26.976

19.916

6.200

29.349

55.465

20

30.655

29.011

21.307

6.732

31.627

59.666

21

32.599

31.220

22.515

7.426

33.878

63.819

22

34.088

32.557

23.059

7.699

35.887

66.645

23

36.314

34.320

24.133

8.145

38.356

70.634

24

37.355

35.058

24.953

8.344

39.116

72.413

25

37.950

35.663

25.317

8.599

39.697

73.613

26

37.430

35.191

24.828

8.313

39.480

72.621

27

36.750

35.416

24.771

8.308

39.087

72.166

28

36.571

34.329

24.729

8.261

37.910

70.900

29

36.222

34.005

24.163

8.071

37.993

70.227

TOTAL

507.769

480.400

348.028

112.853

527.288

988.169

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Dades Avançament 2001

Població juvenil de 14 a 29 anys per provincies
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POBLACIÓ JUVENIL A LA COMUNITAT VALENCIANA PER NACIONALITAT
Grups d'edat

Espanyola

Comunitària

Resta d'estrangers

15-19
20-24
25-29

241.404
312.303
332.387

2.013
2.263
3.107

7.223
18.611
24.033

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Dades Avançament 2001

TAXES D'ESCOLARITZACIÓ EN
OBLIGATÒRIA PER SEXE I EDAT
Edat

LES

EDATS

D'ESCOLARITZACIÓ

% hòmens

% dones

16

75,00

85,00

17

65,00

77,90

18

53,10

67,60

19

45,90

60,60

20

41,60

55,30

21

37,20

48,90

22

33,50

42,90

23

29,70

37,00

24

25,70

31,30

25-29

14,80

17,80

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Dades Avançament 2001

ATUR REGISTRAT ENTRE ELS JÓVENS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Font: Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana 2002. IVE

EDAT

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

Menors de 20 anys

1.829

508

4.815

7.152

De 20 a 24 anys

4.338

1.120

9.781

15.239

De 25 a 29 anys

5.731

1.521

12.743

19.995
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NO

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ DE 16 A 34
ANYS PER GRUPS D'EDAT
Font: Encuesta de Población Activa (EPA) - Quart trimestre 2001

Població
(milers de persones)

TOTAL

De 16 a 24
anys

De 25 a 34
anys

Estudis acabats
Analfabets i sense estudis

5,1

1,4

3,7

Primaris

592,8

285,2

307,6

Mitjans (exclosa l'FP)

193,7

128,2

65,5

Formació professional

172,5

65,9

106,6

Universitaris i semblants

165,5

37,3

128,2

Solters/eres

799,4

494,9

304,5

Casats/ades

315,2

22,0

293,2

Viudos/viudes

0,9

0,0

0,9

Separats/ades i divorciats/ades

14,0

1,0

13,0

Persona principal

191,3

18,0

173,3

Cònjuges

188,5

17,0

171,5

Fills/filles - Gendres/nores

710,2

460,9

249,3

Resta de persones de la llar

39,5

22,0

17,5

Estat civil

Parentiu amb la persona principal

Les dades inferiors a 5.000 persones s'han d'interpretar amb precaució a causa dels errors de mostreig.
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OBSERVATORI JOVE D'HABITATGE A L'ESTAT ESPANYOL. COMUNITAT
VALENCIANA. QUART TRIMESTRE 2002.
ESTUDI ELABORAT PEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
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COMUNITAT VALENCIANA. Quart trimestre 2002
Població jove
Nombre de persones

Total 18-24 anys 25-29 anys 30-34 anys

Hòmens

Dones

1.133.873

409.667

364.519

359.687

576.726

557.147

27,4%

9,9%

8,8%

8,7%

13,9%

13,5%

242.939

18.608

81.425

142.906

171.545

71.393

Percentatge total de llars

16,4%

1,3%

5,5%

9,6%

11,6%

4,8%

Taxa de principalitat

21,4%

4,5%

22,3%

39,7%

29,7%

12,8%

Percentatge total de població
Llars jóvens
Nombre de llars

Jóvens emancipats
Nombre de jóvens

469.684

39.020

156.922

273.742

203.896

265.788

Percentatge total de jóvens

41,4%

3,4%

13,8%

24,1%

18,0%

23,4%

Taxa d'emancipació

41,4%

9,5%

43,0%

76,1%

35,4%

47,7%

733.820

187.207

272.811

273.802

423.878

309.942

Condicions laborals
Jóvens ocupats
Percentatge total de jóvens

64,7%

16,5%

24,1%

24,1%

37,4%

27,3%

Percentatge total població d'idèntica edat

64,7%

45,7%

74,8%

76,1%

73,5%

55,6%

350.139

69.259

138.021

142.859

198.964

151.176

30,9%

6,1%

12,2%

12,6%

17,5%

13,3%

Jóvens amb contracte indefinit
Percentatge total de jóvens
Percentatge total població d'idèntica edat
Jóvens aturats

30,9%

16,9%

37,9%

39,7%

34,5%

27,1%

117.568

52.273

36.325

28.970

50.765

66.803

Percentatge total de jóvens

10,4%

4,6%

3,2%

2,6%

4,5%

5,9%

Percentatge total població d'idèntica edat

10,4%

12,8%

10,0%

8,1%

8,8%

12,0%

11.492,16

6.365,69

12.889,39

14.880,56

Salari mitjà (euros anuals)

12.535,68 9.001,96

Jóvens immigrants
Nombre de jóvens
Percentatge total de jóvens

74.782
6,6%

Amb menys de 5 anys de residència

59.786

Percentatge immigrants

79,9%

Accés a l'habitatge
Preu mitjà habitatge lliure (euros)
Preu màxim habitatge protegit (euros)
Preu màxim tolerable (llar jove)
Preu màxim tolerable (persona jove)
Cost d'accés al mercat (llar jove)

Cost d'accés al mercat (persona jove)

92.581,00
68.091,20
104.800,00

84.500,00

96.137,89 111.343,69

62.675,73

34.717,09

70.295,93

81.155,31

26,5%

32,9%

28,9%

24,9%

44,3%

80,0%

39,5%

34,2%
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