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1.

L'IVAJ EL 2006

1.1.

ORGANITZACIÓ I PERSONAL
1.1.1. ELS ÒRGANS DIRECTIUS DE L'IVAJ I EL
CONSELL RECTOR

Al llarg de l'any 2006, la titularitat dels òrgans directius de l'IVAJ ha estat la següent:
Presidència
Sra. Alicia de Miguel García, consellera de Benestar Social
Direcció General de l'IVAJ
Sr. Marcos Alós Cía
Secretaria: Vacant durant tot l'any 2006.
Components del Consell Rector
PRESIDENTA
Sra. Alicia de Miguel García, consellera de Benestar Social
VICEPRESIDENT
Marcos Alós Cía, director general de l'IVAJ
SECRETARIA
Vacant durant tot l'any 2006
VOCALS
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VOCALS
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA
Il·lm. Sr. Mariano Vivancos Comes
Subdirector del Gabinet d'Anàlisi
CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE
Il·lm. Sr. Ramón Doménech Doménech
Subsecretari

CONSELLERIA DE TURISME
Il·lma. Sra. Alida Más Taberner (fins al
23.10.2006)
Il·lm. Sr. Carlos Precioso Estiguín (des del
24.10.2006)
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
Sr. Manuel Martín Sánchez

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ
Il·lma. Sra. Enma Iranzo Martín
Directora general de Modernització d'Estructures
Agràries i Desenvolupament Rural

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT
Sra. Loreto Cascales Martínez

CONSELLERIA D'EMPRESA, UNIVERSITAT I
CIÈNCIA
Il·lm. Sr. José Esteban Capilla Roma
Director general d'Universitats i Formació
Superior

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Sr. Joaquín Javier Sansano Clement
Sr. Víctor Jiménez Bueso
Sr. Virgilio Gónzalez Pérez

CONSELLERIA DE SANITAT
Il·lm. Sr. Antonio Galán Serrano
Director general de Qualitat i Atenció al Pacient

VOCALS DESIGNATS DE CONFORMITAT AMB
L'ART. 6.1 DE LA LLEI 4/1989:

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORT.
Il·lm. Sr. Josep Vicent Felip i Monlleó
Director general d'Ensenyament
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Il·lm. Sr. Rafael Sanus Sellés
Secretari autonòmic d'Administracions Públiques
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
OCUPACIÓ
Il·lm. Sr. José Miguel Escrig Navarro
Subsecretari
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I
TRANSPORTS
Il·lm. Sr. José Benedito Agramunt
Director general de Telecomunicacions i
Investigació

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Sr. Jesús Castellano Diago

Sra. Empar Pablo i Martínez
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DEL PV
Sra. Paloma Pallarés Cucala
CREU ROJA JOVENTUT CV
Sr. Adrián Palmero López
FAAVEM-FEDERACIÓ VALENCIANA
D'ALUMNES D'ENSENYAMENTS MITJANS
Sr. Alfonso Àvila Moreno
FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON
BOSCO DE LA CV
Sr. Constantino Roige Escudero
CHAVORROS CALÓS-ASOCIACIÓN JUVENIL
GITANA
Sr. Carlos Esteve Aparicio
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ
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L'any 2006 el Consell Rector de l'IVAJ es va reunir en quatre ocasions: el 15 de gener,
el 2 de maig, el 30 de juny i el 9 de novembre. Destaquen especialment els assumptes
tractats en el Consell Rector celebrat el 15 de gener de 2006, en què el director general
de l'IVAJ va presentar el balanç d'actuacions del Pla Jove 2002-2005, i també un
informe sobre els treballs realitzats –fins a eixe moment– per la Comissió Sectorial
sobre la Llei de Joventut del Consell Rector de l'IVAJ, i els del celebrat el 30 de juny
que va tindre com a principal punt de l'Ordre del dia la discussió sobre la determinació
del procediment d'elaboració del IV Pla Jove Valencià.
Durant l'any 2006, la Comissió Sectorial de Treball sobre la Llei de Joventut, creada al
si del Consell Rector l'octubre de 2005, ha continuat els seus treballs i celebrat
sessions els dies 5, 13 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer; 10, 15 i 22 de març; 27
d'abril i 5 i 12 de juliol de 2006.
La sessió del 5 de gener de 2006 es va centrar a concloure la redacció definitiva del
capítol dedicat a la Participació Juvenil i a obrir el debat sobre l'al·legació formulada pel
CJCV, que consistia en l'addició d'un nou títol denominat Finançament de les Polítiques
Juvenils.
La discussió sobre este nou títol va ser l'únic punt sobre el qual es van centrar els
treballs de les sessions celebrades els dies 13 i 27 de gener de 2006, i en esta última
data se'n va aconseguir un acord global sobre el fons, a falta de la seua expressió
concreta, mitjançant una nova proposta de redacció.
El debat sobre l'al·legació formulada pel Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana, que consistia en la inclusió de nou disposicions addicionals que modifiquen
la Llei de Participació Juvenil, va ocupar de manera monogràfica la sessió del 3 de
febrer de 2006, les quals, amb xicotetes matisacions, van ser acceptades per
unanimitat.
En la sessió celebrada el dia 10 de febrer, es va formular una proposta de nova
redacció del preàmbul de la Llei, que va ser debatuda i finalment aprovada.
Les deliberacions de les sessions celebrades els dies 17 i 24 de febrer es van centrar,
fonamentalment, en la proposta d'articulat sobre el finançament de les polítiques
juvenils, que finalment van quedar plasmades en el Títol IV: Finançament de les
Polítiques Juvenils de l'avantprojecte de la llei. En la sessió del 17 de febrer, les
associacions van presentar una proposta de redacció de dos articles que s'havien
d'incloure en el capítol denominat Participació Juvenil del Títol II. Esta proposta es va
discutir en la sessió següent, en la qual també es va proposar la inclusió d'un nou
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capítol titulat Finestreta Única Jove, que constaria d'un sol article denominat
Simplificació de les relacions administratives, i que quedaria integrat dins del Títol II:
Polítiques Integrals de Joventut.
En la sessió del 10 de març de 2006 es va acordar un calendari per a procedir a la
revisió del text de l'avantprojecte de la llei resultant dels treballs de la Comissió i en la
sessió del dia 15 es va procedir a estudiar el Títol Preliminar, i els títols I i II, i en la
sessió del 22, els títols III, IV i el Preàmbul. Cal destacar el fet que, en esta última
sessió, el moviment associatiu juvenil va presentar, d'una banda, una proposta de nova
redacció de l'article 38 titulat Associacions juvenils i, d'una altra, una proposta en què
es formulaven dues modificacions al text del Preàmbul, al·legacions que es van
acceptar per unanimitat.
En la Comissió celebrada el dia 27 d'abril de 2006 es va aprovar per unanimitat un
esborrany de l'avantprojecte de la Llei de Joventut.
En la sessió de 5 de juliol de 2006 es va presentar un informe de l'Àrea Jurídica de la
Conselleria de Benestar Social sobre el text de l'esborrany que s'havia consensuat
entre els membres de la Comissió Sectorial.
Els treballs de la Comissió van concloure el 12 de juliol de 2006, data en què es va
celebrar l'última sessió de la Comissió, i que es va dedicar pràcticament en la seua
totalitat al debat i a l'aprovació de l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei de Joventut
després de la incorporació en el text de les consideracions efectuades per l'Àrea
Jurídica de la Conselleria de Benestar Social.
Pel que fa a la concreta regulació continguda en l'esborrany de Llei elaborat per la
Comissió, el Títol Preliminar delimita l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la llei, i estableix
els principis rectors que n'inspiren l'articulat. El Títol I està referit als drets de la joventut
valenciana, en què s’efectua una menció especial al foment de l'exercici del dret a
associar-se.
El Títol II aborda les polítiques integrals de joventut i s'estructura en quinze capítols que
regulen l'accés a l'habitatge, a l'ocupació, la presència de la joventut en l'activitat
investigadora, la permanència dels jóvens en el medi rural, la formació integral de la
joventut, els serveis d'informació juvenils, la garantia i promoció de la salut dels jóvens i
el desplegament de mesures de prevenció en esta matèria, la seguretat vial, la igualtat
d'oportunitats entre les i els jóvens i la integració social dels jóvens amb discapacitat o
en situació d'exclusió social. Conté també la regulació de l'accés dels jóvens a les
manifestacions culturals, i la promoció de la cultura i la llengua valenciana. Els capítols
X, XI i XII regulen el temps lliure, l'oci, l'esport i el turisme juvenils amb una especial
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referència a les escoles de formació d'animadors juvenils, i les mesures de promoció de
l'accés de la joventut als serveis de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, de transport i
de consum a través dels carnets “Jove Euro<26” i “+26”. Els capítols XIII i XIV regulen
la participació juvenil i enumeren les formes organitzades de participació dels jóvens en
la vida social, política, educativa, econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana
reconegudes com a tals pels poders públics. Finalment, en el capítol XV, es disposa la
incorporació a l'Administració de la Generalitat de les mesures necessàries per a
simplificar els procediments administratius en què estiguen interessats els jóvens o les
entitats que els representen.
El Títol III conté l'ordenació de les competències de la Generalitat en matèria de
joventut, i determina l'òrgan del Consell que les deté i la seua articulació a través dels
plans integrals de joventut. S'atribueix a l'Institut Valencià de la Joventut l'execució de
les polítiques juvenils, i depenent-hi es crea l'Observatori Valencià de la Joventut com a
òrgan tècnic de caràcter consultiu en la dita matèria. Finalment, estableix els principis
que han de regir les relacions de la Generalitat amb altres administracions públiques
competents en matèria de joventut.
El Títol IV es destina a regular el finançament de les polítiques juvenils, amb una
especial referència al finançament dels plans integrals de joventut i de les formes
organitzades de participació juvenil.
Una altra qüestió rellevant que regula la Llei és en les disposicions addicionals, que
modifiquen la Llei 8/1989, de 26 de desembre, de Participació Juvenil.

1.1.2. PERSONAL

La distribució per grups de titulació dels llocs de treball adscrits a l'IVAJ durant l'any
2006 es resumeix en el quadre següent:

Funcionarial

A

A/B

B

B/C

C

C/D

D

E

TOTAL

31

11

28

6

18

17

38

18

167

10

17

31

48

35

198

Laboral
Total

4
31

11

28

6

22

17
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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 CONSELLERA BENESTAR
Presidència de l’IVAJ SOCIAL
Vicepresidència

DIRECTOR GENERAL DE L'IVAJ

Secretaria

SECRETARI/ÀRIA DE L'IVAJ

Vocals

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

ORGANIGRAMA
IVAJ
Decret 21/2003

Servei de Gestió i Planificació de
Programes
Secció de Coordinació de Programes i Subvencions
Secció d'Iniciatives, Treball i Habitatge
Secció d’Estudis i Comunicació
Estructura territorial
Unitat Territorial de Castelló
Unitat Territorial d’Alacant
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1.2.

NORMATIVA I CONVENIS
1.2.1. NORMATIVA

ORDRE de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
regulen els cursos en matèria d'animació juvenil i el procediment de reconeixement i
de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat
Valenciana (DOCV núm. 5.505, de 23-02-2006)
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006 de la Consellera de Benestar Social i
Presidenta de l'Institut Valencià de la Joventut per la qual es nomenen membres del
Consell Rector de l'IVAJ.
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2006 de la Consellera de Benestar Social i
Presidenta de l'Institut Valencià de la Joventut per la qual es nomena un membre del
Consell Rector de l'IVAJ.
RESOLUCIÓ d'1 de febrer del director general de l'Institut Valencià de la Joventut
per la qual s'ordena la publicació de les variacions en la composició del Consell
Rector de l'IVAJ (DOCV número 5192 de data 06.02.2006).

CONVOCATÒRIES GESTIONADES
ORDRE de 14 de desembre de 2005, 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 2006 (DOCV núm. 5164, de 28.12.2005).
RESOLUCIÓ de 4 de maig, 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 Eurocursos 2006 (DOCV núm. 5267 de data 26.05.2006)
ORDRE de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes, destinades a jóvens
treballadors (DOCV núm. 5164, de 28.12.2005).
RESOLUCIÓ de 4 de maig, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut,
per la qual s'adjudiquen beques per a la realització de cursos d'idiomes destinades a
jóvens treballadors (DOCV núm. 5260 de data 17.05.2006)
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RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya de temps lliure
juvenil, en la modalitat d'oferta concertada per a l'any 2006 (DOCV núm. 5214 de
data 08.03.2006)
RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual es resol la convocatòria de la campanya de temps lliure juvenil,
en la modalitat d'oferta concertada per a l'any 2006 (DOCV núm. 5261 de data
18.05.2006).
ORDRE de 3 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca, per a l'any 2006, 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 de titularitat pública o organismes o
entitats de caràcter públic adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil (DOCV
núm. 5230 de data 30.03.2006).
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2006, del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut (IVAJ) per la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions
concedides després de la convocatòria que estableix l'Ordre de 3 de març de 2006
de la Conselleria de Benestar Social 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 de titularitat pública o organismes o entitats de
caràcter públic adscrits a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil (DOCV núm. 5384
de data 09.11.2006).
ORDRE de 3 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca, per a l'any 2006, 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
(DOCV núm. 5230 de data 30.03.2006).
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2006, del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut (IVAJ) per la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions
concedides després de la convocatòria que estableix l'Ordre de 3 de març de 2006
de la Conselleria de Benestar Social 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 (DOCV núm. 5384
de data 09.11.2006)
ORDRE de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació juvenil,
Pàg. 12

reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2006 (DOCV
núm. 5250 de data 03.05.2006).
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es procedeix a la concessió de les ajudes convocades a
l'empara de l'ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per
la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a associacions juvenils
i entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació
juvenil, reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l'any 2006
(DOCV núm. 5356 de data 28.09.2006).
ORDRE de 21 d'abril de 2006 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 d'àmbit local, per a l'any 2006, en matèria de
voluntariat (DOCV núm. 5262 de data 19.05.2006).
RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es procedeix a la concessió i a la denegació de les ajudes
convocades a l'empara de l'ordre de 21 d'abril de 2006 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 d'àmbit local, per
a l'any 2006, en matèria de voluntariat (DOCV núm. 5373 de data 24.10.2006).
RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es considera que les entitats interessades indicades en
l'annex I han desistit de la seua sol·licitud, en relació amb l'ordre de 21 d'abril de
2006 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 d'àmbit local, per a l'any 2006, en matèria de voluntariat (DOCV núm. 5373
de data 24.10.2006).
ORDRE de 16 de maig de 2006, 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
2006 (DOCV núm. 5269 de data 30.05.2006).
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2006, del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut (IVAJ) per la qual es procedeix a la concessió i a la denegació de les
ajudes convocades a l'empara de l'ordre de 16 de maig de 2006, 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 2006 (DOCV núm. 5377 de data 30.10.2006).
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RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2006, del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut (IVAJ) per la qual es considera que les entitats interessades indicades
en l'Annex I han desistit de la seua sol·licitud, en relació amb l'ordre de 16 de maig
de 2006, 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 2006 (DOCV núm. 5377
de data 30.10.2006).
ORDRE de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa i
equipament d'empreses creades per jóvens (DOCV núm. 5239 de data 12.04.2006).
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006 del director general de l'IVAJ per la qual
es procedeix a la concessió i a la denegació de les ajudes convocades a l'empara de
l'Ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa i
equipament d'empreses creades per jóvens (DOCV núm. 5416 de data 28.12.2006).
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2006 del director general de l'IVAJ per la qual
per la qual es considera que han desistit de la seua sol·licitud les persones
interessades relacionades en l'annex de la present resolució en relació amb les
ajudes per a la posada en marxa i equipament d'empreses creades per jóvens
convocades per Ordre de 28 de març de 2006 de la Conselleria de Benestar Social
(DOCV núm. 5421 de data 04.01.2007).
ORDRE de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per al lloguer d'habitatges per jóvens i per parelles
de jóvens (DOCV núm. 5239 de data 12.04.2006).
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006 del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut, per la qual es procedeix a la concessió i a la denegació de les ajudes
convocades a l'empara de l'ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de
Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al lloguer
d'habitatges per jóvens i per parelles de jóvens (DOCV núm. 5416 de data
28.12.2006)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006 del director general de l'Institut Valencià
de la Joventut, per la qual es considera que han desistit de la seua sol·licitud les
persones interessades relacionades en els annexos I i II, en relació amb les ajudes
econòmiques per al lloguer d'habitatges per jóvens i per parelles de jóvens,
convocades per Ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social
(DOCV núm. 5421 de data 04.01.2007)
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RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ
per al curs 2006/2007 (DOCV núm. 5282 de data 16.06.2006).
RESOLUCIÓ de 24 d'agost de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es resol la convocatòria de places a les residències
juvenils de l'IVAJ per al curs 2006/2007 (DOCV núm. 5339 de data 05.09.2006).
ORDRE de 5 de juliol de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells territorials de la
joventut, per a l'any 2006 (DOCV núm. 5308 de data 21.07.2006).
RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es procedeix a la concessió de les ajudes convocades a
l'empara de l'ordre de 5 de juliol de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la
qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells territorials de
la joventut, per a l'any 2006 (DOCV núm. 5389 de data 16.11.2006).
RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) per la qual es considera que han desistit de la seua sol·licitud les
entitats interessades indicades en l'annex I a l'empara de l'ordre de 5 de juliol de
2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per
a la concessió d'ajudes a consells territorials de la joventut, per a l'any 2006 (DOCV
núm. 5389 de data 16.11.2006).

RESOLUCIONS
RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual s'estableix el termini perquè les entitats no titulars d'escoles
oficials d'animació juvenil, ubicades a la Comunitat Valenciana, puguen sol·licitar
l'acreditació de cursos bàsics de formació en matèria d'animació juvenil (DOCV núm.
5257 de data 12.05.2006)
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual s'estableix el programa del curs de formador/a d'animadors
(DOCV núm. 5286 de data 22.06.2006)
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1.2.2. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

DATA
SIGNATURA

DESCRIPCIÓ

13-maig-02

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA
FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ-BANCAIXA

31-jul-04

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA
FEDERACIÓ VALENCIANA DE CAIXES D'ESTALVIS PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL
CARNET JOVE I EL CARNET+26

20-des-05

ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA, DURANT 2006, EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ D'ELX, PER
A L'OBERTURA D'UNA OFICINA DEL PROGRAMA DE CREACIÓ D'EMPRESES
JÓVENS DE L'IVAJ.

05-juny-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I LES EMPRESES D’AUTOBUSOS: LA
SERRANICA SL, STARBUS SL, AUTOBBUSES LA CONCEPOCIÓN VICENTE MONTES
E HIJOS SL, AUTOBUSOS BUÑOL SL, AUTOCARES HERCA SA i TRAVICOI SA

05-juny-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L’INJUVE EN DIVERSOS
PROGRAMES DE JOVENTUT.

05-juny-06

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

10-juny-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE
VALLBONA PER A L'EMISSIÓ DEL CARNET D'ALBERGUISTA I INTERNACIONAL

15-juny-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’IVAJ, FAAVEM i EL MOVIMENT CONTRA LA
INTOLERÀNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA “ESBORREM
l’ASSETJAMENT ESCOLAR”

10-jul-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'ENTITAT FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE ELS
USUARIS DEL CARNET JOVE, PER A L'ANY 2006

10-jul-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I L'AJUNTAMENT DEL CAMPELLO PER
A L'EMISSIÓ DEL CARNET D'ALBERGUISTA I INTERNACIONAL

10-jul-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I L’ORGANITZACIÓ METGES SENSE
FRONTERES-ESPANYA PER A RELITZAR ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL
PERSONAL DESTINAT EN MISSIONS HUMANITÀRIES.

25-set-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE) DEL
MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS I L'IVAJ SOBRE LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA BORSA D'HABITATGE JOVE EN LLOGUER

16-oct-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I L'AJUNTAMENT DE SANTA POLA DEL
SEGURA PER A L'EMISSIÓ DEL CARNET D'ALBERGUISTA I INTERNACIONAL
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DATA
SIGNATURA

DESCRIPCIÓ

24-oct-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I L'AJUNTAMENT DE SAX PER A
L'EMISSIÓ DEL CARNET D'ALBERGUISTA I INTERNACIONAL

30-oct-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IVAJ I LA FUNDACIÓ EMPRESAUNIVERSITAT D'ALACANT PER AL SUPORT DE L’EMPRENEDOR JOVE.

06-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I
L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM PER A LA REALITZACIÓ DE LA DOTZENA EDICIÓ
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INDEPENDENT 2006.

06-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS DE VALÈNCIA (EMT) PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
ENTRE ELS USUARIS DEL CARNET JOVE

07-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I L'AJUNTAMENT D'ALACANT PER AL
FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE ELS USUARIS DEL CARNET JOVE
(MASATUSA)

07-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IVAJ I l’AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A LA
GESTIÓ DEL CENTRE D’ASSESSORAMENT I PROMOCIÓ LABORAL “JOVEEMPLEO”

07-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I
L'AJUNTAMENT DE GAIBIEL PER A LA FINALITZACIÓ DELS TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DEL MUNICIPI

09-nov-06

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS
DE LES CONSELLERIES DE TERRITORI I HABITATGE, DE BENESTAR SOCIAL,
L'IVAJ I LA FUNDACIÓ BANCAIXA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA
D’ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

21-nov-06

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

20-des-07

CONVENI DE COL·LABORA CIÓN ENTRE L’IVAJ I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER
PER A L'EMISSIÓ DEL CARNET D'ALBERGUISTA I INTERNACIONAL

1.2.3. DICTÀMENS I INFORMES JURÍDICS
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 dutes a terme durant l'any 2006 pel Servei de Règim Jurídic i
Gestió de Personal, que és la unitat a què correspon l'assessorament jurídic:
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Expedients administratius

159
7

Expedients de les distintes jurisdiccions

166

Total

Detall dels expedients administratius tramitats:

TIPUS D'EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

nombre

Recursos de reposició sobre les convocatòries
d'ajudes relatives a:
- Creació i equipament d'empreses

68

- Cursos d'idiomes en països de la Unió
Europea

5

- Lloguer d’habitatge

4

Altres recursos sobre:
- Adjudicació de beques en residències juvenils

1

- Oposició a marques

1

- Contractació

1

- Liquidacions d'IBI

4

-

Subvencions des. anual activitats
educatives complementàries

2

-

Acreditació
animadors

3

capacitat

formador

Sol·licituds d'interessats

1

Reclamacions responsabilitat patrimonial

1

Reclamacions prèvies

1

Informes jurídics sobre:
- Convenis

4

- Resolucions del director general

2

- Resolucions C.B.S.

4

- En matèria de contractació

32

- Decrets

1

- Diversos

19
TOTAL

156
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· Detall expedients tramitats davant de les distintes jurisdiccions:
JURISDICCIÓ

TOTAL

nombre
Ordre jurisdiccional contenciós administratiu

5

Ordre jurisdiccional social

2
7
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1.3.

GESTIÓ DEL PRESSUPOST

Per Llei 15/2005, de 26 de desembre, es van aprovar els pressupostos de la Generalitat
Valenciana per a l'exercici 2006, a càrrec del seu programa 311.10 (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 una modificació pressupostària al llarg de l'exercici 2006 a fi
d'aconseguir una adequada i eficient assignació dels recursos econòmics assignats a
l'Institut per al compliment dels seus fins.
L'execució del pressupost de l'IVAJ per a l'exercici 2006 es reflecteix en els dos quadres
següents:
1.3.1. PRESSUPOST DE DESPESES

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

CONCEPTES

INICIALS

MODIFIC.

DEFINIT.

DRETS.
RECONEG.

%
EXECUC.

1

DESPESES DE PERSONAL

6.609.000,00

0,00

6.609.000,00

5.714.656,07

88,97%

2

COMPRA BÉNS CORRENTS I
DESPESES FUNC.

5.769.870,00

-57.000,00

5.712.870,00

4.508.877,39

78,92%

3

DESPESES FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

3.308.160,00

57.000,00

3.365.160,00

3.135.913,18

93,19%

6

INVERSIONS REALS

787.650,00

0,00

787.650,00

455.470,17

57,83%

7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

645.540,00

0,00

645.540,00

562.151,10

87.08%

TOTAL 17.120.220,00

0,00

17.120. 220,00

14.337.067,91

83,98%
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1.3.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

(En euros )
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

CAP.

CONCEPTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL

INICIALS

MODIFIC.

DEFINIT.
1.702.000,00

DRETS
RECONEG.

%
EXECUC.

1.702.000,00

0,00

1.329.313.09

78,10%

15.007.330,00

0,00

15.007.330,00 14.069.635,18

93,65 %

56.200,00

0.00

56.200,00

63.890,39

113,68 %

354.690,00

0,00

354.800,00

1.654.690,00

466,52%

17.120.220,00

0,00

17.120.220,00

1.329.313.09

78,10%

1.3.3. 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: 630,000,00 €
Denominació: SUBVENCIONS AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA C.V.
Beneficiaris: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Import: 300.000,00 €
Denominació: FOMENT DEL VOLUNTARIAT
Beneficiaris: associacions juvenils d'àmbit local
Import: 130.000,00 €
Denominació: FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME
Beneficiaris: consells territorials de la joventut
Import: 130.000,00 €
Denominació: FOMENT DE CREACIÓ D'EMPRESES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
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Import: 130.350,00 €
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC JÓVENS (EMT)
Beneficiaris: Empresa Municipal de Transports de València
Import: 120.000,00 €
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC JÓVENS (FGV)
Beneficiaris: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Import: 283.530,00 €
Denominació: FOMENT UTILITZACIÓ LÍNIA CVV-403: ALACANT-VALÈNCIA
Beneficiaris: Unión de Benisa, SA
Import: 98.000,00 €
Denominació: FOMENT TRANSPORT JÓVENS (ALACANT)
Beneficiaris: Ajuntament d'Alacant
Import: 95.000,00 €
Denominació: SUPORT LLOGUER HABITATGE JOVE
Beneficiaris: Jóvens menors de 30 anys que visquen en règim de lloguer
Import: 758.270,00 €
Denominació: SUPORT 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: 36.000,00 €
Denominació: BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'IDIOMES
Beneficiaris: jóvens residents a la Comunitat valenciana.
Import: 50.000,00 €.
Denominació: SUPORT REINSERCIÓ SOCIAL JÓVENS RECLUSOS I EX-RECLUSOS
Beneficiaris: Associació Iniciatives Solidàries
Import: 21.000,00 €
Denominació: FINANÇAMENT CAMPANYES COOPERACIÓ
Beneficiaris: Fons Valencià per la Solidaritat
Import: 26.000,00 €
Denominació: FOMENT TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA
Beneficiaris: companyies d'autobusos Buñol, Herca, La Concepción, V. Montes e Hijos,
Travicoi, La Serranica i Starbus.
Import: 98.000,00 €
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Denominació: QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LA REAJ
Beneficiaris: Consorci de la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils
Import: 6.010,00 €
Denominació: CINEMA JOVE 2006
Beneficiaris: Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
Import: 447.000,00 €
Denominació: COL·LABORACIÓ FESTIVAL FIB
Beneficiaris: Ajuntament de Benicàssim
Import: 36.000,00 €
Denominació: AJUDES EQUIPAMENT EMPRESES CREADES PER JÓVENS
Beneficiaris: empreses creades per jóvens
Import: 386.540,00 €
Denominació: AJUDES EQUIPAMENT A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL DE
CARÀCTER LOCAL
Beneficiaris: ajuntaments i fundacions municipals titulars d'un CIJ adscrit a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil
Import: 86.000,00 €
Denominació: AJUDES EQUIPAMENT A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL DE
CARÀCTER ASSOCIATIU
Beneficiaris: associacions juvenils, consells locals de joventut i entitats privades sense
afany de lucre titulars d'un CIJ adscrit a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil
Import: 45.000,00 €
Denominació: PROJECTE INVESTIGACIÓ INICIATIVES EMPRESARIALS
Beneficiaris: Universitat de València-Estudi General
Import: 50.000,00 €
Denominació: COL·LABORACIÓ CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT CIJ DE GAIBIEL
Beneficiaris: Ajuntament de Gaibiel
Import: 18.000,00 €.
Denominació: COL·LABORACIÓ EQUIPAMENT ALBERG DE CHERA
Beneficiaris: Ajuntament de Chera
Import: 30.000,00 €
Denominació: COL·LABORACIÓ CONSTRUCCIÓ CENTRE JUVENIL MISLATA
Beneficiaris: Ajuntament de Mislata
Import: 30.000 €
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2.

ACCIONS TRANSVERSALS

2.1.

INFORMACIÓ JUVENIL
2.1.1. EL
CENTRE
COORDINADOR
DE
DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ JUVENIL–
CCDIJ

El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (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 es refereix a l'organització de la
informació juvenil, i a la creació dels serveis i la seua organització.
OBJECTIUS
1.

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

2.

Oferir una informació pluralista.

3.

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

4.

Incidir en totes les 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 i en concret amb la Conselleria de
Benestar Social.
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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).

8.

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

9.

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

10.

Promocionar les campanyes informatives de la Generalitat Valenciana que
tinguen especial incidència en els jóvens.

11.

Interrelacionar els departaments de l'IVAJ que tinguen una atenció directa amb
els jóvens per a la millor promoció i coneixement d'allò que se’ls ofereix.

12.

Servir d'eix vertebrador de tota la informació que es genera a l'IVAJ, i dur a
terme les tasques necessàries per a coordinar les accions perquè les
campanyes i els programes de l'IVAJ arriben tant als professionals com
directament als jóvens.

ACTIVITATS
Al llarg de l’any 2006 les principals activitats exercides pel CCDIJ han sigut:
CORREU
Des del CCDIJ s'han realitzat 867 comunicacions adreçades a particulars i entitats, en
els formats següents:
Correu postal
Correu electrònic
Fax

13
852
2

El CCDIJ ha rebut 2.499 consultes formulades a través de cartes, correus electrònics,
fax... De les quals, 2.200 s'han fet mitjançant el correu electrònic de l'IVAJ
(infoivaj@gva.es), 199 per correu postal i les restants utilitzant altres mitjans; la qual
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cosa evidència l'augment sensible en l'ús de les noves tecnologies de la informació per
part dels jóvens.

ENVIAMENTS D'INFORMACIÓ
S'han tramés, 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, i per organismes de la
Generalitat Valenciana, ONG i entitats sense afany de lucre, empreses amb convenis
amb Carnet Jove i Carnet +26, i l'elaborada pel mateix CCDIJ.

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L'INSTITUTO DE LA JUVENTUD
(INJUVE) DEPENDENT DEL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
- Actualització permanent de les llistes i de les bases de dades dels SIJ 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:
Madrid, 1 de febrer de 2006
Saragossa, 9 i 10 de maig de 2006
Madrid, 27 de novembre de 2006

FORMACIÓ PER A INFORMADORS JUVENILS
CURS BÀSIC D'INFORMACIÓ JUVENIL
El CCDIJ ha organitzat, d’acord amb la línia que va començar el 2002, el "Curs de
formació bàsica per a informadors juvenils”, al qual es van incorporar els continguts de la
nova formació específica aprovada en InFòrum 2004.
Esta nova formació consta:
•

d'un mòdul presencial de 30 h de durada

•

d'un mòdul on-line equivalent a 20 h presencials, a realitzar al llarg de 5 setmanes

•

100 h de pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques o de la memòria
anual del SIJ
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Este curs, que té una durada de 150 h, està reconegut per l'IVAJ i per l'IVAP (este últim
reconeixement només en el supòsit dels informadors que treballen per a les distintes
administracions públiques) i forma part d'un pla de formació més ampli previst en el Pla
Jove com a Actuació 5.0.3.4.
Els objectius del curs són:
Definir els conceptes de joventut i informació juvenil.
Situar la informació juvenil en l'àmbit de les polítiques de joventut.
Enumerar els distints models d'informació juvenil existents.
Realitzar un projecte d'informació i dinamització juvenil, amb totes les seues fases,
aplicat a la realitat d'un servei d'informació juvenil.
Enumerar les funcions i el perfil professional de l'informador juvenil, i també la
responsabilitat i ètica professional.
Desplegar les tècniques documentals bàsiques que s'han de realitzar en un servei
d'informació juvenil.
Desplegar tècniques senzilles, i estudis, que faciliten conéixer els jóvens de l'àmbit
d'actuació d'un servei d'informació juvenil.
Conéixer la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, i la seua implicació en altres
xarxes d'informació juvenil.
A fi d'aconseguir estos objectius, durant l'any 2006 s'han organitzat dues edicions del
Curs Bàsic per a Informadors Juvenils:
Mòdul presencial:

A València: del 3 al 7 d'abril (30 hores)
A Alborache: 26, 27 i 28 d'abril (30 hores)
Mòdul on-line:

del 2 de maig al 2 de juny (20 hores)

LLISTES DE DISTRIBUCIÓ
L'any 2002 el CCDIJ va posar en marxa una llista de distribució de correu electrònic, la
LLISTA SIJ, a fi de facilitar la comunicació i la col·laboració entre els membres de la
Xarxa. Al llarg del 2006 s'ha millorat el funcionament i s'ha automatitzat la gestió interna
de la llista, integrada per 322 membres.
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Existeix també una llista denominada CLIENTS, la qual està formada per 21 entitats i
professionals que, tot i no pertànyer a la Xarxa, hi estan inclosos per fer arribar als
jóvens la informació.
BUTLLETÍ DE “NOVETATS”

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

L'IVAJ ha obert al públic en general una biblioteca especialitzada l'objectiu de la qual és
recopilar, classificar, processar i difondre tota mena de documents sobre l'àmbit de
joventut i altres matèries afins per a donar cobertura a les necessitats informatives i
documentals.
El fons documental està constituït actualment per prop de 7.000 documents en diferents
suports, que tracten sobre educació, cultura, sociologia de la joventut, animació
sociocultural, polítiques i programes de joventut, medi ambient, salut, ocupació, oci i
temps lliure, associacionisme i voluntariat, etc.
Al llarg de l'any 2006, en la base de dades bibliogràfiques, s'han processat els registres
següents:
Recursos electrònics
Llibres
Revistes
Fullets
Separata
Literatura grisa
Part de monografies
TOTAL

102
1488
267
614
7
80
479
3.037

I s'han posat en marxa els serveis següents:
Consulta del catàleg en línia
Lectura en sala
Informació bibliogràfica i de referència
Reprografia
Préstec
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Reproducció de documents
Obtenció de documents
Préstec interbibliotecari
Formació d'usuaris

SUBSCRIPCIÓ A NOTIVAJ

La llista de distribució NOTIVAJ és una subscripció lliure de tots els jóvens que vulguen
rebre periòdicament informació relativa a beques, activitats, oci, temps lliure, estudis,
esdeveniments, esports, i qualsevol altre tipus d'informació que puga interessar-los, en el
seu correu electrònic.
Actualment hi ha un total de 3.025 usuaris, als quals se'ls va enviar un total de 25
missatges al llarg de 2006 (aproximadament 1 per setmana)

2.1.2. ESPAIS JOVES
Un dels mitjans que fa servir l'IVAJ per a difondre la informació d'interés per als jóvens,
són els denominats ESPAIS JOVES que, ubicats en localitats de diferents comarques de
la Comunitat Valenciana, pretenen descentralitzar i facilitar l'accés dels jóvens que hi
resideixen, coadjuvant així a la vertebració territorial de la nostra Comunitat.
Es tracta fonamentalment de centres de recursos on els jóvens poden obtindre
informació de qualsevol tipus i alhora accedir directament a les activitats i els serveis que
promouen l'IVAJ i d'altres òrgans i institucions, tant públics com privats.
Els serveis d'informació es complementen amb la creació, en cada Espai, de dos
assessories especialitzades, una de caràcter laboral, en què s'atenen de forma
específica els temes relacionats amb l'educació, la formació i l'ocupació, i una altra de
tipus jurídic, en què els usuaris reben assessorament en matèries com l'habitatge, la
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 varien
en funció de l'Espai de què es tracte.
Els espais joves es troben en l'actualitat ubicats a les localitats de Peñíscola, Vila-real,
Elx, Orihuela, Llíria, Xàtiva, Gandia, Requena i Alcoi.
Els serveis que es presten des dels espais joves són els següents:
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1. Informar sobre les activitats i els serveis de l'IVAJ.
2. Informar sobre els serveis i les activitats de la Generalitat Valenciana en temes
d'interés per als jóvens.
3. Impulsar, en el seu àmbit 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 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, i dur a terme 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 punts d'informació juvenil de la Comarca, especialment
pel que fa als 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 (tot incorporant al servei la base de dades
EURODESK, sobre informació d'activitats per a jóvens a realitzar en el marc de la
Unió Europea).
9. Prestar un servei integral d'assessorament en matèria de turisme i viatges, que
permeta als jóvens disposar de suficient material bibliogràfic i documental per a
organitzar les seues pròpies eixides (mapes, guies, horaris, etc.).
10. Tramitar credencials juvenils, a la mateixa escala que a les oficines de TURIVAJ:
carnet d'alberguista, jove internacional, d'estudiant i de professor.
11. Promoure el Carnet Jove a la Comarca, amb la finalitat d'augmentar el nombre de
jóvens posseïdors i d’incorporar nous comerços a la Xarxa.
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DADES ESTADÍSTIQUES ESPAIS JOVES
USUARIS
Nombre
Usuaris

ESPAI

Hòmens

Doneses

Total Consultes

Camp de Turia

281

112

169

543

L’Alcoià

19.933

8.798

11.135

21.192

Baix Maestrat

4.485

2.027

2.458

5.196

La Costera

7.776

3.328

4.448

9.648

Requena-Utiel

2.453

1.071

1.382

2.668

La Safor

1.311

576

735

1.786

La Plana Baixa

4.370

1.906

2.464

8.162

Baix Vinalopó

7.763

3.648

4.115

8.935

Bajo Segura

1704

876

828

6.355

TOTAL

50.076

22.342

27.734

64.485

PERCENTATGE D’USUARIS PER SEXE

44,62%

HÒMENS
DONES

55,38%

NOMBRE D’USUARIS PER ESPAI
19.933
Camp de Turia
L’Alcoià

20000

Baix Maestrat
15000

7.776

10000
5000

La Costera

7.763
2.453

281

Requena-Utiel
La Safor

4.370

1.704

La Plana Baixa
Baix Vinalopó

4.485

1.311

Bajo Segura

0

ESPAI
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CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL DELS SERVEIS DE L'IVAJ

Al llarg de l'any 2006, des del Centre d'Informació Juvenil de l'IVAJ de València i de les
seues unitats territorials, es van atendre 12.382 usuaris, que van fer un total de 13.607
consultes, amb la distribució per sexe següent:

34,88%
HÒMENS
DONES

65,12%

Distribució per edats:
EDAT

Nombre d'usuaris

Menors de 18 anys

296

De 19 a 25 anys

4.304

De 26 a 30 anys

4.167

De 31 a 35 anys

1.417

Més de 35 anys

2.198

2,39%
17,75%
> 18 anys
de 19 a 25 anys

11,44%
34,76%

de 26 a 30 anys
de 31 a 35 any
< 25 anys

33,65%

En l'apartat de consultes, del total de 13.607, la distribució per matèries de consulta és la
següent:
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6.286

7.000
6.000
5.000

2.685

4.000
1.624

1.348

1.664

3.000
2.000
1.000
0

CONSULTAS
Educació

Treball

Programes IVAJ

Temps lliure

2.1.3. XARXA

D'altres

VALENCIANA

D'INFORMACIÓ

JUVENIL
La Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil té l'objecte de proporcionar al jove la
informació més actualitzada, la documentació que li cal per als seus projectes i les
assessories que li permeten desplegar-los.
La normativa que regula l'adscripció de serveis d'informació juvenil (SIJ) a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil està composta pel Decret 24/1995, de 6 de febrer, del
Govern Valencià, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil (DOGV
núm. 2.451 de 16/02/1995), i per l'Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria de
Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i funcionament dels serveis
d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2.504 de 10/05/1995).
Dins dels serveis d'informació juvenil hi ha diferents categories, entre les quals poden
diferenciar-se els centres d'informació juvenil (CIJ) i els punts d'informació juvenil (PIJ).
Serveis d'informació juvenil homologats durant 2006

CIJ

4

ANY 2006
PIJ

4

Alacant

3

Castelló

0

València

1

Alacant

1

Castelló

0

València

3
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2.1.4. AJUDES

A

CENTRES

D'INFORMACIÓ

JUVENIL 2006

Per a l'exercici 2006 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 que l'article 3 de la llei 4/1989 encomana a l'IVAJ, sinó
també per la creixent demanda del sector juvenil en este sentit.

AJUDES A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL D'ENTITATS DE CARÀCTER
PÚBLIC
Per Ordre de 3 de març de 2006 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. 5.230 de data 30/03/2006)
Nombre total de sol·licituds

68

Concedides

Denegades

Desistides

61

3

4

Alacant

Castelló

València

17

3

41

Sol·licituds concedides per províncies

AJUDES A CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL D'ENTITATS DE CARÀCTER
PRIVAT SENSE AFANY DE LUCRE
Per Ordre de 3 de març de 2006, 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'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. 5.230 de
data 30/03/2006)
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Nombre total de sol·licituds

29

Concedides

Denegades

Desistides

25 (més 2 acumulades)

1

1

Sol·licituds concedides per províncies
Alacant

Castelló

València

1

0

24
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2.2.

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DELS
RECURSOS TECNOLÒGICS DE L'IVAJ

Dins del procés de millora contínua dels recursos tecnològics l'IVAJ, durant l'any 2006 el
Servei de Sistemes d'Informació ha portat a terme accions conduents al manteniment
ordinari i preventiu dels programes i les aplicacions operatives, com ara les següents:
Anàlisi i desenvolupament del nou portal de l'IVAJ basat en un gestor de continguts.
Desenvolupament de nous mòduls per a la gestió de notícies, esdeveniments, faq,
etc. Adaptació de les consultes a bases de dades ja existents.
Posada en marxa del catàleg públic d'accés on-line dels fons bibliogràfics de l'IVAJ.
Desenvolupament de la programació necessària per a la inscripció per Internet en la
Senda del poeta.
Actualització de la versió de l'aplicació de gestió econòmica pressupostària i
financera.
Ampliació dels casos de càlcul automàtic de les dades econòmiques del sol·licitant en
l'aplicació d'Eurocursos.
Anàlisi i desenvolupament de millores relatives a la gestió de serveis i a la facturació
en l'aplicació de gestió d'albergs.
Renovació de l'electrònica de xarxa de l'edifici seu central de l'IVAJ a València
dotant-la de mecanismes de redundància.
Renovació de l'equipament de xarxa a la residència Mare de Déu del Lledó i
configuració de noves prestacions.
Instal·lació d'una xarxa sense fil per a ús dels jóvens estudiants a la residència La
Florida.
Adquisició i instal·lació de nous servidors de base de dades, d'aplicacions, d'ofimàtica
i de serveis prestats a l'exterior. Migració del sistema gestor de base de dades Oracle
de l'IVAJ.
Renovació del parc ofimàtic.
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3.

INSTAL·LACIONS JUVENILS

3.1.

RESIDÈNCIES

L'IVAJ, en el marc de la política de prestació de serveis als jóvens valencians, gestiona
quatre 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, han de desplaçar-se fora del seu domicili familiar.
Cal ressenyar també que en el marc de la col·laboració establida amb la Direcció
General de l'Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, s'ofereix allotjament
a la Residència Juvenil La Florida d'Alacant a 16 esportistes d'elit per a facilitar la
proximitat al seu lloc d'entrenament siti en el Centre de Tecnificació de l'Esport d'Alacant.
També s'ofereixen 6 places fruit del conveni de col·laboració amb el Fons Valencià per a
la Solidaritat i 10 places per la col·laboració amb el C.B. Lucentum.
L’IVAJ gestiona les residències juvenils següents:
RESIDÈNCIA

Nivells d'estudi

Places

Preu mes

R.J. El Maestrat (Castelló)

Estudis universitaris i no
universitaris.

77

258,95 €

R.J. Mare de Déu del Lledó
(Castelló)

Estudis universitaris i no
universitaris.

120

350,50 €

R.J. La Florida (Alacant)

Estudis universitaris.

188

384,80 €

R.J. Sant Crist del Mar (Benicarló)

Estudis no universitaris.

80

258,95 €

La convocatòria de places de residents per al curs 2006/07 es va realitzar mitjançant la
resolució de 18 de maig de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), publicada en el DOCV núm. 5.282 de 16 de juny de 2006.
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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

X
I
C
S

X
I
Q
U
E
S

T
O
T
A
L

X
I
C
S

X
I
Q
U
E
S

T
O
T
A
L

X
I
C
S

X
I
Q
U
E
S

T
O
T
A
L

X
I
C
S

X
I
Q
U
E
S

T
O
T
A
L

X
I
C
S

X
I
Q
U
E
S

T
O
T
A
L

17

19

36

7

8

15

-

-

-

4

6

10

28

33

61

18

24

42

8

7

15

17

37

54

-

-

-

43

68 111

TOTAL SOL·LICITUDS
PRESENTADES

35

43

78

15

15

30

17

37

54

4

6

10

71 101 172

Antics residents

35

28

63

1

1

2

25

36

61

4

-

4

65

65 130

Nous residents a través
de la convocatòria

26

28

54

6

9

15

24

35

59

6

3

9

62

75 137

29

65

7

6

13

-

-

-

10

3

13

53

38

27

52

-

4

4

49

71 120

-

-

-

56 117

7

10

17

49

71 120 10

Sol·licituds d'estudiants
ensenyament
secundari
Sol·licituds d'estudiants
universitaris

Total admesos
estudiants ensenyament 36
secundari
Total admesos
25
estudiants universitaris
TOTAL ADMISSIONS

61

3

91

74 102 176

13 127 140 267

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

El Maestrat

La Florida

35,06

100

20,59

96,66

35,06

99,26

20,59

96,66

36,36

97,79

20,59

95,83

33,77

97,06

19,12

92,50

33,77

97,06

19,12

92,50

29,87

95,59

20,59

90,80

19,12

99,16

20,78

Sant Crist del Mar Mare de Déu del Lledó

22,08

88,24

17,65

96;66

16,88

88,24

17,65

95,83

14,29

87,50

17,65

95,00
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3.2.

ALBERGS I CAMPAMENTS

Els albergs juvenils són instal·lacions que proporcionen allotjament i manutenció als
jóvens que, individualment o en grups, utilitzen els seus serveis. Són llocs adequats per
al desplegament d'una sèrie d'activitats que poden incloure 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 característiques, són llocs idonis per a la
trobada de persones de diferents nacionalitats i cultures, i permeten aconseguir un clima
i un ambient de convivència que possibilita l'intercanvi cultural i les experiències
compartides.
El programa d'albergs va adreçat, fonamentalment, a la població juvenil. Per a poder
utilitzar els serveis d'un alberg juvenil, tant els de la Comunitat Valenciana, com els de la
resta dels 5.500 repartits per tot el món, l'únic requisit és posseir el carnet de soci (en les
seues diferents modalitats: juvenil, adult, familiar o de grup) de la Federació Internacional
d'Albergs Juvenils (IYHF).
Els campaments juvenils són instal·lacions permanents la funció dels quals és:
Facilitar, a les organitzacions, entitats i institucions, unes instal·lacions a l'aire lliure
dotades d'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

140

Benicàssim

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil El Maestrat

77

Castelló

Castelló

Temporada

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

60

Morella

Castelló

Permanent

Denominació
Alberg Juvenil Argentina
(tancat durant 2006)

Places
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Denominació

Ciutat

Província

Règim
d'obertura

Alacant

Alacant

Permanent

Moraira-Teulada

Alacant

Permanent

Places

Alberg Juvenil La Florida
(*) Disposa de 14 places d'alberguistes durant el

14/184

curs escolar

Alberg Juvenil La Marina

130

Alberg Juvenil Mar i Vent

94

Piles

València

Permanent

Alberg Juvenil Biar

67

Biar

Alacant

Permanent

Alberg Juvenil Mare de Déu del Lledó

100

Castelló

Castelló

Temporada

50/76

Castelló

Castelló

Permanent

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

116

Alborache

València

Permanent

Campament Juvenil Costa Bella

200

Guardamar del Segura

Alacant

Temporada

Campament Juvenil Jaume I

300

Alcossebre-Alcalà de Xivert

Castelló

Permanent

Campament Juvenil Navalón

250

Navalón-Enguera

València

Permanent

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

ALBERGS

Total alberguistes

Alberg Juvenil Argentina

Nombre total de

Mitjana d'ocupació

pernoctacions

anual

TANCAT PER REFORMA INTEGRAL

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

1.811

4.595

46,98%

Alberg Juvenil La Marina

8.216

20.971

44,44%

Alberg Juvenil Mar i Vent

5.849

15.221

44,61%

Alberg Juvenil Biar

2.376

6.798

27,95%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

7.078

18.063

42,90%

Residència Juvenil La Florida (en règim

3.475

21.067

86,19%

Residència Juvenil El Maestrat

611

2.871

45,39%

Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó

742

4.312

56,00%

Residència Juvenil Sant Crist del Mar (en

1.999

6.504

33,00%

d'alberg)

règim d'alberg)
Totals

32.157

100.402
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Detall d'ocupació per menors i majors de 26 anys

Menors 26 anys
ALBERG

% sobre el total

Total

d'este grup

Alberg Juvenil Argentina

Majors 26 anys
Total

% sobre el total
d'este grup

TANCAT PER REFORMA INTEGRAL

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

1.366

75,43

445

24,57

Alberg Juvenil La Marina

4.374

53,24

3.842

46,76

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.601

61,57

2.248

38,43

Alberg Juvenil Biar

1.750

73,65

626

26,35

Alberg Juvenil Torre d'Alborache

5.175

73,11

1.903

26,89

Residència Juvenil La Florida

2.149

61,84

1.326

38,16

360

58,92

251

41,08

392

52,83

350

47,17

1023

51,18

976

48,82

20.190

62,79%

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

11.967

37,21%

Detall d'ocupació per sexe
Hòmens
ALBERG

Total

Alberg Juvenil Argentina

% sobre el total
d'este grup

Dones
Total

% sobre el total
d'este grup

TANCAT PER REFORMA INTEGRAL

Alberg Juvenil Francesc de Vinatea

980

54,11%

831

45,89%

Alberg Juvenil La Marina

4.123

50,18%

4.093

49,82%

Alberg Juvenil Mar i Vent

3.456

59,09%

2.393

40,91%

Alberg Juvenil Biar

1.220

51,35%

1.1156

48,65%

Alberg Juvenil Torre d'Alborache
Residència Juvenil La Florida
(en règim d'alberg)
Residència Juvenil El Maestrat
(en règim d'alberg)
Residència Juvenil Mare de Déu del
Lledó (en règim d'alberg)
Residència Juvenil Sant Crist del Mar
(en règim d'alberg)

4.385

61,95%

2.693

38,05%

2.110

60,72%

1.365

39,28%

290

47,46%

321

52,54%

420

56,60%

322

43,40%

916

45,82%

1.083

54,18%

17.900

55,66%%

24.257

44,34%

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

T. ALTA

A partir dels 26 anys

T. BAIXA

T. ALTA

T. BAIXA

PENSIÓ COMPLETA

15,25 €

14 €

18,40 €

17,15 €

MITJA PENSIÓ

12,35 €

11,10 €

15,50 €

14,25 €

ALLOTJAMENT I DESDEJUNI

8,30 €

7,00 €

11,40 €

10,15 €

ALLOTJAMENT

7,45 €

6,20 €

10,60 €

9,35 €

SOPAR O MENJAR

5,00 €

4,45 €
11,50 €
(estada d'1 dia)

5,30 €

Centres educatius i associacions juvenils
en règim de pensió completa

5,20 €
10,90 €
(estada de 2 o més dies)

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

Preus als campaments Navalón i Jaume I
SERVEIS
Preu mínim per grup
Preu persona i dia

Pernoctar amb tenda pròpia
62,40 €
(fins a 33 pax)
1,85€
(a partir del 34 pax)

Sense pernoctar
62,40 €
(fins a 100 pax)
0,60 €
(a partir del 101 pax)

associacions juvenils i centres
educatius

altres grups

Preus cabanes Jaume I
SERVEIS
Preu per cabana i dia
(màxim 8 pax per cabana)

1 dia

2 o més dies

21,25 €

16,20 €

1 dia

2 o més dies

26,25 €

23,75 €

Alberg refugi Navalón
SERVEIS
Preu per persona i dia
(màxim 40 pax)

associacions juvenils i centres
educatius

altres grups

3,70€

4,35 €
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4.

SUPORT ALS PROCESSOS D'EMANCIPACIÓ DE LA
POBLACIÓ JOVE

4.1.

OCUPACIÓ
4.1.1. PROGRAMA DE CREACIÓ D'EMPRESES
JÓVENS

El Programa de Creació d'Empreses Jóvens (PCEJ) és un servei que presta l'IVAJ de
forma gratuïta i que té com a principal objectiu formar, assessorar i acompanyar els
jóvens emprenedors menors de 30 anys en el procés de posada en marxa d'una nova
empresa o negoci i ajudar-los a elaborar un projecte d'empresa viable, a buscar la forma
jurídica més adequada de constitució, a localitzar distintes fonts de finançament, etc.
EMPRESES CREADES
CENTRE

ANY 2006
300

VALÈNCIA
ALACANT

28

CASTELLÓ

10

CANALS

2

XÀTIVA

8

ELX

2

TOTAL

350

FORMA JURÍDICA
200

195

150

90

100

56

50
0

9
AUTÒNOM

SL

CB

D'ALTRES
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Els serveis que fonamentalment presta el PCEJ es poden esquematitzar de la manera
següent:
ASSESSORAMENT individualitzat mitjançant cita prèvia
Assessoria del projecte empresarial amb assessors de màrqueting
Assessoria sobre la viabilitat econòmica amb economistes
Assessoria de la forma jurídica amb advocats
Assessoria d'impostos amb economistes
Assessoria dels aspectes laborals en l'empresa amb graduats socials
Assessoria dels tràmits a seguir amb advocats
JÓVENS ASSESSORATS PER CENTRES

CONSULTES PER ÀREES

4%

CENTRE

TOTAL

ANY 2006
VALÈNCIA

2.708

ALACANT

731

CASTELLÓ

112

CANALS

63

XÀTIVA

109

ELX

146

23%

51%

22%

3.869

DIVULGACIÓ
JURÍDICA
ECONÒMICA
LABORAL

CURSOS DE FORMACIÓ en gestió empresarial (gratuïts i prèvia inscripció)
Els continguts bàsics dels cursos s'estructuren en les sessions següents:
Formes jurídiques i Tributació I
Passos i tràmits i Contractes de treball
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
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ACTIVITATS DUTES A TERME L'ANY 2006

GENER
Curs a l'escola Capatassos Agrícoles els dies 9-10-16-17-23-24 i 30 de gener.
Curs a València del 12 al 16 de gener.
Curs a l'Ajuntament de Bétera del 23 al 27 de gener.
Xarrada a l'IES Azud de Alfeitami (Almoradí), sobre subv. autoocupació el dia 31 de
gener.
Xarrada al col·legi dels Salesians d'Elx sobre el Programa de Creació d'Empreses i
subv. autoocupació, els dies 17 i 19 de gener.
Xarrada a l'IES Laurona de València sobre sub. autoocupació, formes jurídiques i
passos i tràmits el dia 19 de gener.
Xarrada a l'IES Gran Via (Alacant) sobre subv. autoocupació.
FEBRER
Curs a València del 6 al 10 de febrer.
Curs a l'Ajuntament de MONTFORTE DEL CID del 13 al 17 de febrer.
Curs en JOVEMPLEO, Sagunt, del 20 al 24 de febrer.
Xarrada a l'IES LAURONA de Llíria el 8 de febrer sobre formes jurídiques, passos i
tràmits, pla financer i tributació.
Xarrada al Col·legi LA SALLE d'Alcoi sobre subv. autoocupació i PCEJ, el dia 15 de
febrer.
Xarrada al CFP LOPE DE VEGA sobre subv. autoocupació i PCEJ, el dia 28 de
febrer.
MARÇ
Curs a l'Ajuntament de Massanassa, del 6 al 10 de març.
Curs a la Universitat Miguel Hernández (Campus d'Elx), del 20 al 24 de març.
Curs a València, del 27 al 31 de març.
Xarrada sobre subvenció autònoms i programa creació d'empreses a l'IES de la
Nucia, el dia 02/03/06.
Xarrades sobre màrqueting i contractes laborals al Col·legi d'Arquitectes de València,
el dia 07/03/06.
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Xarrades sobre formes jurídiques i tributació al Col·legi d'Arquitectes de València, el
dia 08/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses a l'IES Gran
Via (Alacant), el dia 13/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses a la
Delegació Territorial de la ONCE (València), el dia 23/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses a l'IES Enric
Valor d'El Campello, el dia 23/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses a l'Escola
d'Art i Superior de Disseny d'Alacant, el dia 24/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació, passos i tràmits en ALTAVIANA, Escola
d'Hostaleria i Turisme, el dia 29/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses en B&S
FORMACIÓ de València, el dia 30/03/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i Programa de Creació d'Empreses en B&S
FORMACIÓ de València, el dia 31/03/06.
ABRIL
Curs a València, del 3 al 7 d'abril.
Xarrada sobre pla d'empresa al centre d'ensenyament “ALTAVIANA”, el dia 05/04/06
Xarrades sobre màrqueting al centre d'ensenyament “ALTAVIANA”, el dia 27/04/06.
MAIG
Curs a València, del 15 al 19 de maig.
Xarrada sobre tributació a l'IES l' ASSUMPCIÓ D'ELX, el dia 16/05/06
Xarrades sobre subv. autoocupació a l'IES de MONFORTE DEL CID, el dia 16/05/06.
JUNY
Curs a València, del 12 al 16 de juny.
Xarrades sobre subv. autoocupació i pla d'empresa a l'ESCOLA TALLER “FUNDEC”
(València), el dia 19/06/06.
Xarrada sobre formes jurídiques a l'ESCOLA TALLER “FUNDEC”, el dia 20/06/06.
Xarrades sobre subv. autoocupació i pla d'empresa a l'ESCOLA TALLER “FUNDEC”,
el dia 26/06/06.
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Xarrada sobre formes jurídiques a l'ESCOLA TALLER “FUNDEC”, el dia 27/06/06.
JULIOL
Curs a València, del 10 al 14 de juliol.
Xarrades sobre subv. autoocupació, passos i tràmits al centre d'estudis “ACOSTA” de
Moncada, el dia 14/07/06.
SETEMBRE
Curs a VALÈNCIA, de l'11 al 15 de setembre.
CURS a l'Ajuntament de Benidorm.
OCTUBRE
Curs a València, del 16 al 20 d'octubre.
Curs a Alacant, del 23 al 27 d'octubre.
Xarrades sobre subv. autoocupació i pla d'empresa a l'IES TIRANT LO BLANC DE
GANDIA, el dia 04/10/2006.
Xarrades sobre subv. autoocupació i formes jurídiques a l'IES MARRANA DE CHIVA,
el dia 31/10/2006.
NOVEMBRE
Curs a València, del 20 al 24 de novembre.
Curs a Alacant, del 24 al 25 de novembre de creació i desenvolupament d'empreses
“FONUN”.
DESEMBRE
Curs a València de l'11 al 15 de desembre.
Curs a Alacant de l'1 al 2 de desembre de creació i desenvolupament d'empreses
“Fundeum”, sobre pla d'empreses i règim d'autònoms.

TOTAL CURSOS

21

NOMBRE DE SESSIONS

177

TOTAL ASSISTENTS

505
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4.1.2. JOVEEMPLEO

Jovempleo és un centre d'assessorament i promoció laboral posat en marxa per l'IVAJ
en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt, 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 i especialment dels:
•

Jóvens amb carència vocacional, i que no tinguen definit el seu objectiu professional.

•

Jóvens desocupats sense formació o experiència que volen iniciar la seua recerca
activa d'ocupació

•

Treballadors que desitgen reorientar la seua carrera professional.

•

Jóvens que volen dur a terme una iniciativa empresarial.

•

Desocupats o treballadors que necessiten conéixer drets i deures en matèria
relacionada amb legislació laboral i de seguretat social.

•

Jóvens que presenten fracàs escolar.

•

Jóvens derivats de la Regidoria de Serveis Socials (departaments de malalts psíquics
i llibertats vigilades).

•

Jóvens de centres educatius de la Comarca.

Jovempleo es fixa com a objectius prioritaris:
•

Oferir serveis d'orientació, assessorament i 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 jóvens en la definició del seu objectiu professional, en
l'elaboració d'itinerari formatiu o ocupacional, i en l'articulació de la recerca activa
d'ocupació.

•

Dinamitzar i estructurar una xarxa de coordinació amb els agents socials de la
comarca del Camp de Morvedre.

Jovempleo s'estructura en tres serveis:
INFORMACIÓ LABORAL

Es tracta de proporcionar als jóvens informació relativa a la recerca d'ocupació; formació
ocupacional, reglada, complementària i contínua, borsa d'ocupació, oposicions, beques,
Pàg. 48

ajudes a l'estudi, directoris d'empreses i diverses ofertes d'ocupació. Així mateix, s'han
realitzat xarrades sota l'epígraf “Treball a l'Estiu”, “Ocupació Pública” i “Dret Laboral”.
Els usuaris que han passat per Jovempleo (4.285) han rebut informació, assessorament i
orientació laboral, que podem diferenciar per serveis:
INFORMACIÓ LABORAL

3.122

ORIENTACIÓ LABORAL

479

INICIATIVA EMPRESARIAL

30

XARRADES FORA DEL CENTRE

654

ORIENTACIÓ LABORAL
Definició de l'objectiu professional, les eines per a la recerca d'ocupació, les fonts
d'informació, els recursos d'ocupació, els entrenaments en habilitats socials, la
preparació d'entrevistes i el seguiment. D'altra banda, s'hi porten a terme accions grupals
per a definir interessos formatius i professionals, adreçades a jóvens entre 16 i 17 anys
en procés d'abandonar els estudis o que presentem absentisme escolar.
Els usuaris que han rebut els serveis d'orientació laboral han sigut 500, i es poden
diferenciar, d’acord amb els continguts treballats en les diferents entrevistes, entre:
OBJECTIU PROFESSIONAL

425

ITINERARI FORMATIU

255

ITINERARI OCUPACIONAL

372

DINAMITZACIÓ
Este servei pretén dinamitzar i organitzar el grup per a la seua participació activa, amb
l'objectiu de promoure la comunicació i el treball entre els participants per tal de fer-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 de l'administració local i 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 els agents socials, les
associacions d'empresaris del Camp de Morvedre, els sindicats, la Creu Roja, l'agència
privada d’ocupació, el Servei Valencià d'Ocupació i els instituts d'ensenyament mitjà.
RELACIÓ D'ACTIVITATS REALITZADES:
Taller “Com afrontar amb èxit una entrevista de treball”
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Taller “Com buscar ocupació en la xarxa sense quedar-se penjat”
Curs de jóvens emprenedors IVAJ
Xarrada “Ocupació Pública”
Programa “En marxa”
Xarrada “Estudiar a l'estranger”
Taller “Recerca bàsica d'ocupació”
Xarrades “Itineraris professionals”
Xarrada “Recerca activa d'ocupació”
Taller “Recerca activa d'ocupació - malalts mentals”

4.1.3. AJUDES PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES
Per Ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social i per tramitació
anticipada, es va convocar concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la posada en
marxa i equipament d'empreses creades per jóvens, l'objectiu de la qual és fomentar les
iniciatives empresarials d'autoocupació en este col·lectiu.
Les ajudes es financen a través de dues línies pressupostàries, una destinada a
subvencionar les despeses d'equipament de l'empresa, i l'altra, els necessaris per a la
seua posada en marxa. L'any 2006 l'import global màxim d'ambdues línies va ascendir a
797.725,00 €.
Les dades de la convocatòria són les següents:
SOL·LICITUDS PRESENTADES

787

SOL·LICITUDS CONCEDIDES

324

DADES DE LES AJUDES CONCEDIDES

Per províncies
Província

Nombre d'empreses adjudicatàries

València

213

Castelló

29

Alacant

82
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Per la forma jurídica de l'empresa
Forma jurídica

Nombre d'empreses adjudicatàries
Autònom

189

Comunitat de béns

31

Societat civil

4

Societat limitada

84

Societat limitada laboral

4

Societat limitada unipersonal

12

Cooperativa valenciana

3

Societat anònima

0
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4.2.

HABITATGE
4.2.1. PROGRAMA D’HABITATGE JOVE

El programa d’Habitatge Jove, que es duu 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 la seua 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 aquells 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 l'àrea
metropolitana, en condicions avantatjoses i adaptats a les seues necessitats.

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

BORSA D’HABITATGE
Es tracta d'una borsa formada per un conjunt d'immobles en disposició de ser llogats. Es
proporciona als jóvens els serveis complementaris següents: acompanyament en la
visita, confecció i supervisió del contracte; seguiment durant tot el període
d'arrendament, i assegurança multirisc gratuït per a l’habitatge.
Des de juny de 2004 es presta des dels Serveis Centrals de l'IVAJ a València.
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DADES ESTADÍSTIQUES DE LA BORSA D’HABITATGE A VALÈNCIA

DADES QUANTITATIVES DEL TREBALL REALITZAT:

Atencions a jóvens

10.729

100%

Telefonades efectuades

3.404

31,8 %

Telefonades rebudes

1.545

14,4 %

Consultes en oficina

4.931

46 %

Visites a pisos

849

8%

1.876

100%

Telefonades efectuades

696

37,1 %

Telefonades rebudes

474

25,3 %

Consultes en l'oficina
Altres atencions realitzades
Pisos llogats
Jóvens allotjats

706

Atencions a propietaris

37,7 %
591
116
262

SERVEI D'INFORMACIO I ASSESSORAMENT
PERFIL DELS SOL·LICITANTS D’HABITATGE

Sexe

1.505
Hòmens

715

Dones

790

SOL·LICITANTS PER SEXE Hòmens
48%
Dones
52%

Nivell d'estudis

1.505

Graduat escolar

214

Estudis mitjans

503

Estudis superiors

767

Estudis no reglats

21
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Ingressos bruts mensuals

SOL·LICITANTS PER EDAT
Fins a 23
anys
29%

>29 anys
16%

1505

0-300 €

473

301-600€

112

601-900€

282

+901€

638

24 a 29
anys
55%

ALLOTJATS PER SEXE

PERFIL DELS ALLOTJATS
Sexe

262
Hòmens

123

Dones

139

Nivell d'estudis

Hòmens
47%
Dones
53%

262

Graduat escolar

49

Estudis mitjans

109

Estudis superiors

102

Estudis no reglats

2

ALLOTJATS PER EDAT
Fins a 23
anys
25%

Més de 29
anys
22%

De 24 a 29
anys
53%

Ingressos bruts mensuals

0-300 €

67

301-600€

27

601-900€

64

+901€

104
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ASSESSORAMENT LLOGUER I COMPRAVENDA

TOTAL CONSULTES

2.043

100%

Lloguer

1.018

49.83 %

Ajudes Generalitat

771

75,7%

As. previs signatura contracte

109

10,7%

En contractes ja signats

138

13,5%

1.025

50,17 %

Compravenda
Habitatge usat

403

39,3 %

Habitatge nou VPO

467

45,6 %

Habitatge nou renda lliure

155

15,1 %

RESUM DE LES ACTIVITATS ANUALS
TELEFONADES REBUDES

13.190

TELEFONADES EFECTUADES

4.278

CONSULTES EN OFICINA

5.089

VISITAR I ENSENYAR HABITATGES

858
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4.2.2. PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER
AL LLOGUER D'HABITATGE

Conscients de les dificultats que en l'actualitat tenen els jóvens a l'hora d'accedir al
mercat de l’habitatge, l'IVAJ gestiona una línia d'ajudes econòmiques adreçades a
finançar parcialment el lloguer d’habitatges utilitzats com a domicili habitual i se'n poden
beneficiar tant jóvens a títol individual com parelles jóvens, l'edat dels quals oscil·le entre
els 18 i els 30 anys, i també els menors de 18 anys emancipats.
Per Ordre de 28 de març de 2006 de la Conselleria de Benestar Social es van convocar
estes ajudes, dins de l'exercici pressupostari de l'any 2006 i amb un import global màxim
de 758.270 euros, destinades a finançar els lloguers corresponents a l'any 2006.

NOMBRE DE SOL·LICITUDS

NOMBRE D'AJUDES CONCEDIDES

1061

1200

1000

1000

600
400
200
0

709

800

800

600
342
72
Alacant

204

126

200

21
Castelló

400

València

0

171
38
Alacant

80

131
13

Castelló

València

Individual
Parelles

% SOL·LICITUDS PRESENTADES PER SEXE O PARELLES
Parelles
15%

Hòmens
30%

Dones
55%
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4.3.

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, l'IVAJ dóna suport al treball d'associacions i entitats que realitzen programes
d'actuació en barris d'acció preferent o adreçats a jóvens immigrants, reclusos i
exreclusos, discapacitats, etc. Els objectius d'este programa són els següents:
Donar suport a la realització d'activitats adreçades a col·lectius de jóvens desfavorits
o amb risc d'exclusió social.
Fomentar els valors de la solidaritat, la tolerància i la no discriminació.
Afavorir la participació de jóvens discapacitats o amb risc d'exclusió en activitats
educatives, culturals i de temps lliure.
La col·laboració amb entitats que duen a terme programes d'este tipus es realitza per
mitjà de les corresponents línies de subvenció (cap. IV) del Pressupost de l'IVAJ i es
concreta en la signatura de les resolucions del director general de l'IVAJ següents:
Resolució de 3 d'abril de 2006 del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual s'aprova el règim de pagaments de la subvenció a l'Associació
Iniciatives Solidàries, per un import de vint-i-un mil euros (21.000 euros),
corresponents a la línia SE000071, del pressupost de despeses de l'IVAJ per a l'any
2006, per a fur a terme activitats adreçades a la reinserció social de jóvens reclusos i
exreclusos, en particular, a través del CIJ ubicat a l'Establiment Penitenciari de
València.
Este Centre d'Informació Juvenil és una experiència pionera en l'àmbit penitenciari,
que ha tingut una valoració molt positiva per part dels usuaris, els educadors i les
autoritats de l'Establiment Penitenciari de València, i que rep des de la seua creació
informació i suport tècnic de l'IVAJ.
Resolució de 3 d'abril de 2006, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, per la qual s'aprova el règim de pagaments de la subvenció al Fons
Valencià per la Solidaritat, per un import de vint-i-sis mil euros (26.000 euros),
corresponents a la línia SE000072, del pressupost de despeses de l'IVAJ per a l'any
2006, amb la finalitat de col·laborar en activitats de formació i sensibilització i en la
utilització d'instal·lacions juvenils de l'IVAJ per a programes de cooperació
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4.4.

CARNET +26

El Carnet +26 va sorgir com un instrument per a facilitar l'accés a jóvens d'entre 26 i 29
anys, i, per tant, no inclosos en el segment d'edat que comprén el Carnet <26, a distints
serveis i avantatges de tipus financer.
Així, el 31 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre l'IVAJ i la Federació
Valenciana de Caixes d'Estalvis (FVCA) per a la consecució dels objectius següents:
1. Articular una xarxa de distribució del Carnet +26, tot garantint als usuaris una
sèrie de serveis, i adreçant les accions promocionals sobretot cap als estudis,
l'ocupació, l'habitatge, la universitat i els programes de joventut que puguen
millorar el nivell de vida i l'emancipació de la població juvenil.
2. Aprofundir en el col·lectiu destinatari i la seua problemàtica econòmica mitjançant
un esforç conjunt que millore la relació i la 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 les quals
reben un tractament preferent.
4. Fomentar l'adequada integració de tal segment en les pràctiques habituals
relatives a mitjans de pagament, estalvi, finançament i inversió.
5. Donar suport a les accions adreçades a la millora cultural i d'estudis.
El nombre total de beneficiaris l'any 2006 ha sigut de 26.886 i la distribució per
províncies ha sigut la següent:
Alacant
Castelló
València
Altres comunitats

14.643
944
10.879
420

54,46 %
3,31 %
40,46 %
1,56 %
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USUARIS DEL CARNET +26 PER SEXE

45,92%
54,08%

HÒMENS
DONES

Es continua experimentant un descens respecte de les xifres de l'any 2005, de 7.114
usuaris. Esta circumstància afecta especialment les vendes realitzades per BANCAIXA,
ja que esta entitat ofereix un producte financer molt paregut al Carnet +26, la qual cosa
produeix una desviació dels nostres potencials usuaris cap als seus productes, i s'ha de
destacar que les altres caixes continuen ampliant les seues vendes al ritme normal
d'altres anys.
Quant al nombre d'empreses col·laboradores amb conveni, al 2006 han arribat a 4.000,
cosa que suposa un increment de 1.000 noves empreses col·laboradores respecte de
2005.
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5.

FORMACIÓ. EDUCACIÓ EN VALORS. EDUCACIÓ PER A
LA SALUT

5.1.

PROGRAMA
DE
D'ANIMADORS JUVENILS

FORMACIÓ

El nou marc normatiu que va suposar la publicació, l'any 2005, del Decret 60/2005, d'11
de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la formació en matèria
d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana, ha sigut desplegat al 2006 mitjançant les
disposicions següents:
•

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

•

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

A més a més, ha suposat la publicació de dues convocatòries amb la finalitat de
possibilitar que entitats no titulars d'escoles oficials d'animació juvenil, ubicades a la
Comunitat Valenciana, pogueren sol·licitar l'acreditació de cursos bàsics de formació
(resolucions del director general de l'IVAJ de 20 d'abril i de 20 de juliol).
Al llarg de l'any 2006, s'han realitzat diferents activitats adreçades al compliment de les
funcions que el Decret 60/2005 atribueix a l'IVAJ, i que són les següents:
•

El reconeixement oficial de les escoles d'animació juvenil.

•

L'acreditació dels cursos de formació bàsica, de formació permanent i de formació
d'animadors i l'expedició dels corresponents certificats.
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•

L'assessorament tècnic i la informació i tramitació de les sol·licituds de
reconeixement d'escoles i l'acreditació dels cursos de formació.

•

La supervisió de la qualitat tècnica i pedagògica dels cursos.

•

L'organització de fòrums de comunicació i trobades amb les escoles oficials
d'animació juvenil, per a facilitar unes relacions de col·laboració i millora des d'un
plantejament integrador.

•

La realització de cursos i activitats de formació complementàries o subsidiàries a
les realitzades per les diferents escoles oficials d'animació juvenil.

•

La supervisió i, si s'escau, l'organització de la formació pedagògica i el reciclatge
del professorat de les escoles.

•

La realització de cursos de formació permanent per a monitors i animadors.

•

El suport a la investigació i l'estudi en el camp de l'animació juvenil i la publicació,
si s'escau, dels resultats.

Així, en el marc del programa de Formació d'Animadors Juvenils s'han desenvolupat les
activitats següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Cursos de Formació Permanent
Jornades
Acreditats de cursos de formació bàsica a entitats no titulars d'escoles
Revista Animació
Altres activitats

5.1.1. CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT
La formació permanent constitueix un recurs necessari per al reciclatge, tant dels
monitors i animadors que ja han realitzat la 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.
Els cursos de formació permanent organitzats per l'IVAJ pretenen ser una oferta
diversificada que proporcione respostes a les expectatives dels qui, des de l'animació
juvenil, realitzen un esforç per millorar la qualitat de vida dels jóvens. Estos cursos
s'organitzen des de les unitats territorials de l'IVAJ i tenen, generalment, una durada de
20 hores.
OBJECTIUS

- Facilitar la formació contínua dels monitors i animadors juvenils i d'altres agents socials
que desenvolupen la seua activitat amb la població juvenil.
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- Oferir recursos i ferramentes metodològiques per a dur a terme programes d'intervenció
educativa en el temps lliure.

CURSOS
1. Introducció a la llengua de signes
Professorat: Fundació FESORD de la Comunitat Valenciana
Residència Juvenil La Florida, a Alacant (5-7 de maig). Participants: 7
Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló (5-7 de maig). Participants: 5
Alberg juvenil Ciutat de València, a València (9-11 de novembre). Participants: 20
2. El Clown, un navegant de les emocions
Professorat: Jesús Jara, actor i director teatral
Alberg juvenil Ciutat de València, a València (22-24 de juny)
Participants: 17
Residència Juvenil La Florida, a Alacant (15-17 de desembre).
Participants: 15
3. Els contes i la lectura en les activitats d'animació
Professorat: Món Animació
Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló (3-5 de novembre).
Participants: 23
4. Intervenció amb jóvens en barris desfavorits
Professorat: José Navarro Monerris, educador de carrer
Residència Juvenil La Florida, a Alacant (10-12 de novembre).
Participants: 26
5. Informació, educació i negociació: recursos bàsics per a la reducció de riscos en
les pràctiques sexuals
Professorat: CALCSICOVA
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, a València (29 i 30 de setembre).
Participants: 24
6. L'expressió, pont en la frontera amb la discapacitat
Professorat: Ana Campos, Beatriz Morales i Naza Hernández
CIAJ Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, a Aldaia-Quart de Poblet (17-19 de
novembre)
Participants: 20
7. Els colors de la veu
Professorat: Jesús Marco Nácher, compositor, actor i dibuixant
Unitat territorial de l'IVAJ a Castelló (23-26 de novembre).
Participants: 16
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8. Com treballar amb adolescents en el temps lliure
Professorat: Enrique Deltoro Rodrigo, mestre i educador social
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, a València (25 de novembre i 2
de desembre).
Participants: 23

RESUM PARTICIPACIÓ CURSOS MONOGRÀFICS
CURSOS

Hòmens

Dones

Total

Introducció a la llengua de signes (2 edicions)

3

29

32

El Clown, un navegant de les emocions (2 edicions)

6

26

32

Els contes i la lectura en les activitats d'animació

3

20

23

Intervenció amb jóvens en barris desfavorits

6

20

26

Informació, educació i negociació: recursos bàsics per a
la reducció de riscos en les pràctiques sexuals

6

18

24

L'expressió, pont en la frontera amb la discapacitat

3

17

20

Els colors de la veu

2

14

16

Com treballar amb adolescents en el temps lliure

5

18

23

TOTALS

34

162

196

5.1.2. JORNADES
JOVENTUT.

SOBRE IMMIGRACIÓ I
PROPOSTES
DES
DE

L'ANIMACIÓ JUVENIL

Estes Jornades es van celebrar a l'alberg juvenil de Biar, els dies 20, 21 i 22 d'octubre i
estaven adreçades a monitors de temps lliure, animadors juvenils i responsables
d'associacions juvenils, que porten a terme la seua activitat prioritàriament dins de l'àmbit
de l'educació en el temps lliure.
El treball es va dirigir a reflexionar i a proporcionar recursos per al desplegament de
projectes interculturals per a superar estereotips que dificulten la trobada entre grups
culturals juvenils diversos.
Per a desenvolupar el treball es van fer tres tallers, amb les temàtiques següents:
1. Superar estereotips de gènere: la realitat viscuda dels jóvens del Magrib, impartit per
Awatef Ketiti, doctora en Periodisme i Ciències de la Informació.
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Els participants hi van conéixer estratègies per a dissenyar programes d'intervenció
amb jóvens del Magrib a partir de l'anàlisi sobre la construcció d'estereotips i el paper
dels mitjans de comunicació en el procés.
2. L'animació sociocultural, un instrument per a la mediació intercultural, impartit per
Boniface Ofogo, llicenciat en Filologia Hispànica, màster en migracions i relacions
comunitàries.
Els participants del taller van tindre l'oportunitat d'analitzar l'aplicació de la mediació
en l'àmbit juvenil la mediació i el paper del mediador en la transformació de les
relacions i la prevenció de possibles conflictes.
3. Acollida i animació en contextos educatius, impartit per Marcela Jabbaz i Fathia
Ouateb, investigadores del Centre de Comunicació i Serveis Interculturals (CCSI).
S'hi van abordar diferents enfocaments per a iniciar processos d'acollida de jóvens
immigrants i s'hi van exposar estratègies i activitats per a introduir la perspectiva
intercultural en els contextos educatius de temps lliure.
Amb el títol de “Vesprades Creatives” es van fer minitallers per a aprendre a dinamitzar
grups interculturals:
-

Percussió Africana, per Dembel Faty, gerent de Casa Àfrica
Les danses del món, per Gabriela Berdes
Jocs del món, per Severino Ballesters

Van participar un total de 68 persones, que van valorar molt positivament els debats i el
treball als tallers.

5.1.3. CURSOS

EN

COL·LABORACIÓ

AMB

ALTRES ORGANISMES

L'IVAJ ha col·laborat amb la Direcció General de Salut Pública, de la Conselleria de
Sanitat, en la realització de dos cursos sobre animació i educació sexual a les aules,
que, impartits per personal tècnic de la DG Salut Pública, van tindre lloc a l'Alberg
Juvenil Torre d'Alborache (3-5 de novembre) i a la Casa de Cultura l'Alfàs del Pi (1 i 2 de
desembre).
En ambdós cursos van participar un total de 33 jóvens (21 xiques i 12 xics) amb formació
o experiència prèvia en animació juvenil.
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5.1.4. ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ
BÀSICA

Durant l'any 2006, entitats no titulars d'una escola de formació d'animadors han convocat
10 cursos de monitor/a de temps lliure, de 250 hores de durada cada un. Els cursos
realitzats són els següents:
Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Canet d'en Berenguer (25/02/2006 al 27/05/2006)
Participants: 19 (13 dones i 6 hòmens)
Ajuntament de Meliana
Meliana (27/04/2006 al 21/10/2006)
Participants: 31 (23 dones i 8 hòmens)
Ajuntament de Villena
Villena (07/07/2006 al 30/09/2006)
Participants: 26 (21 dones i 5 hòmens)
Ajuntament de València
València (20/10/2006 al 02/03/2007)
Participants: 35 (28 dones i 7 hòmens)
Ajuntament de Torrent
Torrent (18/11/2006 al 03/03/2007)
Participants: 12 (9 dones i 3 hòmens)
Ajuntament d'Almenara
Almenara (18/02/2006 al 26/05/2006)
Participants: 20 (19 dones i 1 home)
Col·lectiu Jove de la Coma
Paterna (27/02/2006 al 31/05/2006)
Participants: 16 (12 dones i 4 hòmens)
Associació juvenil Què Fem, d'Alzira
Alzira (15/10/2005 al 04/03/2006)
Participants: 23 (17 dones i 6 hòmens)
Alzira (18/11/2006 al 28/04/2007).
Participants: 23 (17 dones i 6 hòmens)
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Universitat Jaume I
Castelló de la Plana (febrer-setembre 2006)
Participants: 35 (27 dones i 8 hòmens)

5.1.5. 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.
La revista també pretén aconseguir l'apropament de totes aquelles persones que es
senten atretes per les actuacions, les reflexions i els plantejaments que actualment
s'estan realitzant des de l'àmbit juvenil i des de l'òptica de l'animació sociocultural.
Sense perdre la perspectiva d'allò que és una revista d'estudis i de 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.
Durant l'any 2006, s'ha publicat el número 20 de la Revista Animació:

Revista Animació núm. 20
El número 20 de la revista Animació recull les principals conclusions de les jornades
sobre Creativitat i animació: vells reptes, nous estils, celebrades a València l'octubre de
2005, en què els animadors van tindre l'oportunitat d'explorar els llenguatges expressius
i artístics que una nova dimensió creativa i transformadora pot aportar a la pràctica de
l'animació.
5.1.6. ALTRES ACTIVITATS

Al llarg de l'any de 2006, els tècnics de l'IVAJ han participat en diferents activitats
relacionades amb la formació en el temps lliure i l'animació sociocultural, com ara les
següents:
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-

La formació en temps lliure i l'animació sociocultural a Europa. Jornada tècnica
organitzada per la DG de Joventut de la Comunitat de Madrid i l'INJUVE (Madrid,
23 de novembre de 2006)

-

Jornades d'animació sociocultural (Alacant, 13 i 14 de maig)

-

Cursos de Formació a l'arribada. Servei de Voluntariat Europeu. Cursos realitzats
a València (5-10 de febrer i 2-6 d'octubre) i a Castelló (27 de novembre a 1 de
desembre)

A més a més, un tècnic de l'IVAJ està participant com a “expert tecnològic” en el disseny
de les qualificacions professionals de Monitor d'activitats educatives de temps lliure
infantil i juvenil i de Coordinador de projectes educatius en el temps lliure infantil i juvenil
que està desenvolupant l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL).

5.1.7. DADES

ESTADÍSTIQUES

DE

LES

ACTIVITATS FORMATIVES 2006

Nombre d'activitats

Hòmens

Dones

Total

Cursos de formació permanent

12

34

162

196

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
acreditats per l'IVAJ

10

54

186

240

Curs en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat

2

12

21

33

Jornades sobre Immigració i joventut: propostes des
de l'animació juvenil

1

10

45

55

Total

25

110

414

524
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Gràfic 1. Distribució per sexe dels participants en les activitats formatives
20,99%

Hòmens

Dones

79,01%

Gràfic 2. Distribució per províncies dels participants en les activitats formatives

Activitats formatives

Alacant

Castelló

València

Total

Cursos de formació permanent

48

44

104

196

Cursos de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
acreditats per l'IVAJ

26

55

159

240

Curs en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat

14

0

19

33

Jornades sobre Immigració i joventut: propostes des
de l'animació juvenil

22

2

31

55

Total

110

101

313

524

PARTICIPANTS PER PROVÍNCIES

Alacant
21%

València
60%

Castelló
19%
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5.1.8. 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 ordre de 28 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar
concurs públic per a la concessió d'ajudes destinades al finançament de les despeses
corrents derivades de les accions formatives següents: cursos de formació permanent en
matèria d'animació juvenil, cursos o seminaris de formació de formadors adreçats al
professorat de l'escola d'animadors i altres activitats que tinguen com a finalitat la millora
de la qualitat de la formació d'estos agents. Eixes accions formatives havien d'estar
incloses en la programació de l'escola de què fóra titular l'associació o l'entitat sol·licitant,
i havien de realitzar-se dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i en el
període comprés entre els dies 1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006.
A la convocatòria, que disposava d'un pressupost de 36.000 euros, es presentaren 12
entitats, de les quals resultaren adjudicatàries 12.

5.2.

TELÈFON DE LA SEXUALITAT

Des de 2001 el Telèfon de la Sexualitat –902 25 20 20– 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 este tema.
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. Els seus objectius són els següents:
Oferir als jóvens atenció personalitzada, confidencial i especialitzada sobre
qualsevol tema relacionat amb la sexualitat.
Facilitar la informació adequada perquè els jóvens puguen viure de forma positiva
la seua sexualitat.
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Evitar els embarassos no desitjats, especialment en adolescents, i les malalties de
transmissió sexual.
També s'hi poden fer consultes o sol·licitar informació a través del correu electrònic
(sexinfo_ivaj@gva.es).
Nombre de telefonades ateses:
Any

Nombre telefonades

Correu electrònic

2006

4.231

574

Telefonades per mesos
TELEFONADES

GEN.

FEB.

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

TOTAL

Telèfon

426

342

409

362

377

342

339

302

334

304

322

372

4.231

Correu
electrònic

87

66

72

43

44

46

36

31

45

38

37

29

574

Total

513

408

481

405

421

388

375

333

379

342

359

401

4.805

Telefonades per províncies
ALTRES PROVÍNCIES SENSE DADES

TOTAL

VALÈNCIA

ALACANT

CASTELLÓ

3.627

425

213

396

144

4.805

75,48 %

8,84 %

4,43 %

8,24 %

2,09 %

100 %

% de consultes per temes
25

22,35

20

23

14

15

9,4

10,33

9
6,55

10

6

5
0
Planificació familiar

Possibilitat d'embaràs no desitjat

Telèfon de la sexualitat

Coneixement del cos

Comportament sexual

Prevenció MTS

D'altres

Otros
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Nombre de telefonades per edat

2.732

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

300

23

500

517

610

495

125

0
<15 anys

15-18 anys 19-22 anys 23-26 anys 27-30 anys

>30 anys

D'altres

539

474

Nombre de telefonades per dies de la setmana
1200

1176

1000
723

800

631

651

611

600
400
200
0

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

Telefonades per sexe
175
1.774

Hòmens
Dones
Indeterminat/no el facilita
4.306
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5.3.

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

L’IVAJ col·labora anualment amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
mitjançant la difusió i publicitat de les campanyes de donació, i fa una insistència
especial en la sensibilització del jove envers este tipus d'activitat altruista.
Durant l'any 2006 s'han realitzat donacions davant de la seu de l'IVAJ a València i a la
Residència La Florida d'Alacant, amb els resultats següents:
-

192 donants
170 unitats obtingudes
30 donants nous

5.4.

EUROCURSOS

Durant l'any 2006, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar
Social i de l'Institut Valencià de la Joventut, ha convocat i realitzat la quinzena edició del
programa de beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió
Europea, denominat Eurocursos.
Els objectius perseguits amb la convocatòria Eurocursos es dirigeixen tant a permetre
als jóvens de la Comunitat Valenciana l'aprenentatge i perfeccionament d'un idioma, com
a acostar-los a la manera de vida i a la cultura d'altres països europeus.
Per això, les exigències per al desplegament del Programa es centren en la formació
acadèmica i a fomentar la convivència amb les famílies natives, a facilitar la interrelació
amb jóvens d'altres nacionalitats i a dur a terme un programa cultural i d'oci que permeta
als jóvens conéixer i comprendre millor altres països del nostre entorn.
Per a l'any 2006, per Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 14 de desembre de
2005 (DOGV núm. 5.164 de 28/12/2005), es convocaren un total de 900 beques.
Podien participar en la convocatòria els jóvens residents a la Comunitat Valenciana,
menors de 20 anys, que estigueren cursant batxillerat o formació professional. El nombre
de sol·licitants va ser de 3.440 que, optant a una o a més de les opcions oferides, van
presentar les sol·licituds següents:
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Idioma

Nombre de
beques

Destinació

Període

Nombre de
beques

Sol·licitants

Anglés

450

R. Irlanda

juliol

300

3.228

Anglés

400

R. Irlanda

agost

300

2.778

Francés

50

França

juliol

50

769

En cada sol·licitud es podia optar a tots els idiomes oferits sempre que es reuniren els
requisits exigits, tot establint-hi un ordre de preferència.
L'adjudicació de les beques es va efectuar per Resolució del director general d'IVAJ, de
data 18 de maig de 2006 (DOGV núm. 5267 de 26/05/2006). L'adjudicació de les beques
es realitzà d'acord amb els criteris acadèmics i econòmics que estableix la convocatòria:
el 50% del total de la puntuació corresponia a la nota mitjana i a la nota d'idioma del curs
anterior, i l’altre 50%, a la renda familiar.

DADES ADJUDICATÀRIES
Beques adjudicades per província i sexe

Nombre de beques

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Total adjudicacions

365

80

455

900

Home

85

21

111

217

Dona

280

59

344

682

Beques adjudicades per país de destinació i sexe

País

Mes

Hòmens

Dones

TOTAL

IRLANDA

JULIOL

95

355

450

FRANÇA

JULIOL

8

42

50

IRLANDA

AGOST

114

286

400
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5.5.

BEQUES PER A L'ESTUDI D'IDIOMES
ADREÇADES
A
JÓVENS
TREBALLADORS

Vista la importància que té el coneixement d'idiomes per a fomentar la mobilitat dels
jóvens, per a afavorir el seu desenvolupament integral i per a facilitar-los la inserció
laboral i social, l'any 2006 s'ha ampliat el suport que la Generalitat Valenciana presta al
perfeccionament del coneixement d'idiomes per part dels jóvens mitjançant una nova
modalitat de beques que permet que també puguen rebre ajudes els jóvens treballadors
que dediquen part del seu temps a l'estudi d'idiomes.
Per Ordre de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, es
convocaren, per segon any, beques per a la realització de cursos d'idiomes, adreçades a
jóvens treballadors d'edats compreses entre els 20 i els 26 anys, estudiants de cicle
superior en escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana o que hagueren
finalitzat el cicle en el curs acadèmic 2003-2004.
Les beques consistien en el finançament per l'IVAJ de fins a un 80% de l'import del curs
escollit pel mateix beneficiari, sense que la dita aportació poguera superar, en cap cas,
la quantitat de 1.000 €. Els cursos d'idiomes objecte de la beques havien d'estar inclosos
en la relació de cursos d'idiomes que oferia l'IVAJ, a través de TURIVAJ, i tindre una
durada de tres setmanes i un nombre mínim de 15 hores de classe setmanals. Les
despeses de transport i d'altres que no estigueren expressament incloses en les
condicions del curs seleccionat, eren a càrrec del beneficiari.
Han gaudit d'estes beques un total de 38 jóvens (29 xiques i 5 xics), corresponent als
idiomes següents:

Idioma

Beques

Alemany

7

Francés

3

Anglés

20

Italià

7
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Beques per país
País

Nombre de beques

Alemanya

7

Canadà

1

EUA

1

França

3

Irlanda

7

Itàlia

7

Malta

1

Regne Unit

11

Beneficiaris per província
2%
32%
Alacant
Castelló
València

66%

5.6.

TROBADES INTERCULTURALS

Este Programa té com a objectiu oferir a jóvens amb escassos recursos i poques
possibilitats d'eixir del seu entorn, la possibilitat de fer un viatge i conéixer altres llocs i
altres realitats socials, per a fomentar valors i actituds com la solidaritat, la tolerància,
l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats. En este Programa poden participar grups
de jóvens d'entre 16 i 19 anys, pertanyents a centres de formació professional, escolestaller, 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), per a conviure 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.
En l'edició 2006 va participar l'IES núm. 3 d'Aldaia (València).
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6.

VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME

6.1.

VOLUNTARIAT

6.1.1. CAMPS DE TREBALL
Els camps de treball, amb 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, de forma voluntària i desinteressada, amb el desplegament d'un projecte
de treball social i d'activitats complementàries, per un període de temps determinat, I
converteixen la realització del projecte en un mitjà per a fomentar valors de convivència,
tolerància, participació, solidaritat, aprenentatge intercultural, etc.
La convocatòria de places per als camps de treball a la Comunitat Valenciana per a l'any
2006 es va fer per Resolució del director general de l'IVAJ de 2 de febrer de 2006
(DOGV núm. 5218, de 14 de març de 2006). Entre els objectius principals perseguits
amb estes convocatòries cal destacar la sensibilització per al treball voluntari dels jóvens
a través del desplegament del projecte tècnic del camp, i també la de la societat
receptora, tot i que s’haurien d'esmentar altres objectius també lligats al Programa, com
ara el desenvolupament i el gaudi de l'oci i temps lliure, el foment de la participació entre
els jóvens i el de la comunicació interpersonal i intercultural.
L'any 2006 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 18 i 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 a jóvens entre 18 i 30 anys.
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CAMPS DE TREBALL ORGANITZATS PER LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Institut Valencià de la Joventut ha organitzat camps de treball voluntari en deu localitats
de la Comunitat Valenciana, distribuïts en 9 torns i amb un total de 230 places, que a
continuació es detallen.
CAMP

DATES

LOCALITAT

MODALITAT

EDAT

PLACES

Alacant, Menuts i grans

13-27/7

Alacant

Social

18-26

25

Alacant, Trobada interg.

13-27/7

Alacant

Social

18-26

20

Serra d'Irta

1-15/8

Alcalà de Xivert

Arqueologia

18-26

25

Les platges d'El Campello

16-30/7

El Campello

Medi Ambient

18-26

25

Banys de la Reina I

16-30/7

Calp

Arqueologia

18-26

25

Banys de la Reina II

1-15/8

Calp

Arqueologia

18-26

25

Art i discapacitat

16-30/7

València

Social

18-26

30

Paratge natural “Torretes”

12-26/7

Ibi

Rec/Medi Amb.

18-26

25

Esports adaptats

8-22/7

Calp

Esport adaptat

18-26

30

TOTAL

230

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

Places ocupades

% ocupació

Places per a jóvens valencians

36

40

111,11 %

Places per a jóvens d'altres comunitats

149

139

93,29 %

Per a jóvens estrangers

45

43

95,56 %

230

222

98,56

TOTAL

CAMP

PLACES

DONES

HÒMENS

Alacant, Menuts i Grans

23

20

3

Alacant, Trobada Interg.

17

12

5

Serra d'Irta

23

11

12

Les platges d'El Campello

24

17

7

Banys de la Reina I

26

17

9

Banys de la Reina II

26

18

8

Art i discapacitat

28

18

10

Paratge natural “Torretes”

25

19

6

Esports adaptats

30

22

8

TOTAL

222

154

68

30,63%

69,37%
Hòmens
Dones
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Places oferides als jóvens valencians i la seua ocupació:
CAMPS DE TREBALL

Places oferides
inicialment

Places
ocupades

% ocupació

Places oferides en camps de la C. Valenciana

36

40

111,1

Places oferides en camps d'altres comunitats

305

295

97,68

80

51

63,75

421

386

90,84

Places oferides pel SVI
TOTAL

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

PLACES OFERIDES

PLACES

%

OCUPADES

OCUPACIÓ

ANDALUSIA

16

16

100,00%

ARAGÓ

12

10

83,33%

ASTÚRIES

9

11

122,22%

BALEARS

2

1

50,00%

CANÀRIES

2

5

250,00%

CANTÀBRIA

4

2

50,00%

CASTELLA-LA MANXA

14

14

100,00%

CASTELLA-LLEÓ

16

18

112,50%

CATALUNYA

8

6

75,00%

CEUTA

2

0

0,00%

EXTREMADURA

4

2

50,00%

EUSKADI

14

16

114,29%

GALÍCIA

14

14

100,00%

LA RIOJA

8

6

75,00%

MADRID

10

11

110,00%

MELILLA

2

0

0,00%

MÚRCIA

6

5

83,33%

NAVARRA

6

2

33,33%

INJUVE (SVI)

45

43

95,56%

C. VALENCIANA

36

40

111,11%

222

96,52%

TOTAL

230
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Camps de treball a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i a
l'estranger (SVI). Detall dels participants valencians per destinació:
DESTINACIÓ

PLACES OFERIDES

PLACES

OCUPACIÓ %

OCUPADES
ANDALUSIA

33

ARAGÓ

32

23

63,89%

ASTÚRIES

6

14

127,27%

BALEARS

26

38

105,56%

CANÀRIES

12

12

100%

4

2

100%

CASTELLA-LA MANXA

16

23

71,88%

CASTELLA-LLEÓ

20

17

65,38%

CATALUNYA

27

21

116,67%

CEUTA

1

1

100%

EXTREMADURA

6

6

150%

GALÍCIA

50

56

133,33%

MADRID

13

11

84,62%

MELILLA

2

2

100,00%

MÚRCIA

22

17

90,00 %

NAVARRA

10

9

123,08%

EUSKADI

13

15

115,38 %

LA RIOJA

12

9

75,00%

C. VALENCIANA

36

40

111,11%

INJUVE (SVI)

80

51

63,75%

421

386

91,69%

CANTÀBRIA

TOTAL

6.1.2. AJUDES

142,42%

PER

AL

FOMENT

DEL

VOLUNTARIAT JUVENIL
Per ordre de 21 d'abril de 2006, 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 durant l'any 2006 desplegaren activitats
en matèria de voluntariat dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que
reuniren els requisits i respongueren 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 prestadores de serveis a la joventut d'àmbit local.
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Cada entitat podia presentar a la convocatòria un màxim de dos projectes, que s'havien
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.); relacions
intergeneracionals; promoció de la tolerància, la solidaritat i el respecte mutu, i prevenció
de qualsevol tipus de discriminació, i activitats educatives d'oci i temps lliure.

SOL·LICITUDS
Nombre de projectes presentats

80

Nombre d'entitats sol·licitants

49

Associacions juvenils
Consells locals de la joventut

45
4

ADJUDICACIÓ
Pressupost total convocatòria

90.730€

Nombre de projectes concedits

65

Nombre d'entitats adjudicatàries

39
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6.2.

ASSOCIACIONISME

L'actuació de l'IVAJ en l'àmbit de l'associacionisme es centra en:

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL CENS D'ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS
PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT.
Durant l'any 2006 s'ha fet la inscripció, en el Cens, de les 16 associacions juvenils que a
continuació es detallen:
NOM

LOCALITAT

SECC.

APART.

NÚM.

DATA INS.

OLEA INICIATIVA CULTURAL DE SIETE AGUAS

SIETE AGUAS

1ª

AJ1

666

31/01/2006

GRUPO SCOUT XXVII " EL CASTILLEJO"

REQUENA

2ª

EP1

134

15/02/2006

JURISTAS POR LA DEMOCRACIA

VALÈNCIA

2ª

EP1

135

17/02/2006

ASSOCIACIÓ JUVENIL COL·LECTIU DE LESBIANES I
GAIS DE LA SAFOR
JÓVENES CONSUMIDORES COMUNIDAD
VALENCIANA
AMIGOS PERCUJOVE GRUPO ORQUESTAL DE
MARIMBAS i PERCUSION DE VALENCI A
MOVIMIENTO DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

GANDIA

1ª

AJ1

667

22/03/2006

VALÈNCIA

2ª

EP1

136

22/03/2006

VALÈNCIA

2ª

EP1

137

29/03/2006

VALÈNCIA

1ª

AJ3

21

04/04/2006

ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT LA SALLE 214

PATERNA

1ª

AJ1

668

23/05/2006

A. J. ANEM AVANT A LA FONTETA

VALÈNCIA

1ª

AJ1

669

30/05/2006

ASSPAVAL ASSOCIACIÓ DE PARTY'S VALENCIANES

ONTINYENT

1ª

AJ1

670

18/07/2006

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOCIAL LA CAMBRA

PATERNA

2ª

EP1

138

07/09/2006

ASSOCIACIÓ JUVENIL PANXITO

ALACANT

1ª

AJ1

672

17/10/2006

ASSOCIACIÓ JUVENIL SÁMARA

BURJASSOT

1ª

AJ1

671

17/10/2006

XALOC JOVES DE LA FSP-UGT/PV

VALÈNCIA

2ª

EP1

139

17/10/2006

LA CASA DEMANÁ ASOCIACIÓN JUVENIL

EL SALER VALÈNCIA

1ª

AJ1

673

12/12/2006

JOVES DE LA SAFOR ASS. JUVENIL

ALMOINES

1ª

AJ1

674

12/12/2006

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE DE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT
ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ ALS CONSELLS DE JOVENTUT I A LES ASSOCIACIONS
JUVENILS
Als consells de joventut i a les associacions juvenils se'ls plantegen múltiples qüestions
en relació amb els tràmits que han de fer davant dels diferents registres i amb la
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documentació que se'ls exigeix per 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 hi facilita informació i assessorament.

6.2.1. AJUDES

PER

AL

FOMENT

DE

L'ASSOCIACIONISME

CONVENI AMB EL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CJCV)

Amb la finalitat de contribuir financerament al seu funcionament i a la realització del seu
programa anual d'activitats per a l'any 2006, en data 25 d'abril de 2006, mitjançant una
resolució del director general de l'IVAJ, es va aprovar el règim de pagaments de la
subvenció al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, per un import de
243.000 €, a càrrec del Capítol IV, línia SE000014.
En data 14 de novembre de 2006 i per resolució de la Consellera de Benestar Social es
va acordar incrementar, mitjançant la corresponent modificació pressupostària, la línia de
subvenció per un import de 57.000 euros, atés l'augment de les activitats a realitzar pel
Consell de la Joventut en col·laboració amb l'IVAJ, especialment aquelles relacionades
amb l'elaboració i disseny del IV Pla Jove València.

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 ordre de 16 de maig de 2006, 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 2006 de les associacions que, a
més de les activitats pròpies del seu funcionament, desenvolupament i difusió, incloguen
actuacions amb algun dels objectius següents: promoció de la tolerància, la solidaritat i
el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus 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 i prevenció de riscos per a la salut;
participació en activitats internacionals i de cooperació; formació i informació en matèria
mediambiental, i protecció del medi ambient i activitats educatives d'oci i temps lliure.
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A eixa convocatòria, que disposava d'un pressupost de 630.000 euros, es presentaren
29 entitats, 22 de les quals resultaren adjudicatàries.
AJUDES A CONSELLS TERRITORIALS DE JOVENTUT
Per Ordre de 5 de juliol de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, es va convocar
concurs públic per a la concessió d'ajudes a consells territorials de joventut destinades al
finançament de les despeses corrents dels programes anuals per a l'any 2006 que, a
més de les activitats de funcionament, desenvolupament i difusió, incloguen actuacions
amb algun dels objectius següents: promoció de la tolerància, la solidaritat i el respecte
mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació; foment i formació de
l'associacionisme juvenil; promoció de l'ocupació juvenil; foment de la participació de les
dones jóvens; promoció d'estils de vida saludables i prevenció de riscos per a la salut;
participació en activitats internacionals i de cooperació; formació i informació en matèria
mediambiental; protecció del medi ambient, activitats educatives d'oci i temps lliure;
promoció cultural entre els jóvens, col·laboració i assessorament a les associacions
juvenils; prevenció de la violència de gènere en els adolescents i jóvens, promoció dels
valors de la igualtat entre els jóvens, i promoció de l'associacionisme entre els jóvens
immigrants.
A eixa convocatòria, que comptava amb un pressupost de 100.000 euros, es
presentaren 13 entitats, 9 de les quals resultaren adjudicatàries.
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7.

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE

7.1.

TURIVAJ

L'Institut Valencià de la Joventut, a través de les oficines TURIVAJ de València, de
Castelló i d'Alacant, ofereix als jóvens fins als 30 anys, diferents serveis i propostes,
encaminats a:
Potenciar la mobilitat juvenil.
Oferir alternatives d'oci saludables que combinen el coneixement d'àrees
d'interés cultural o natural amb la pràctica d'esports a l'aire lliure.
Fomentar la formació dels jóvens valencians mitjançant el coneixement d'altres
idiomes, cultures, tradicions i estils de vida diferents, i ajudar a fer realitat la
integració i la convivència multicultural en la societat.
Potenciar el coneixement de la Comunitat Valenciana i de diferents paratges de
l'Estat espanyol.
L'accés de jóvens a béns d'interés cultural i serveis turístics adaptats a les
seues necessitats específiques.
Des de les oficines del TURIVAJ, la consecució dels fins proposats es realitza 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, reserves en
albergs juvenils internacionals) i mitjançant la producció i l'oferta de diferents activitats i
productes (assegurances de viatge, activitats de multiaventura, viatges d'esquí,
campaments d'estiu per a adolescents, cursos d'idiomes a l'estranger, etc.)
Cal assenyalar que els espais joves col·laboren amb les oficines TURIVAJ en l'emissió
de credencials i en la formalització d'inscripcions en alguns programes.
El nombre total de clients usuaris dels diferents serveis prestats durant l'any 2006 ha
sigut 29.853.
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NOMBRE TOTAL DE SERVEIS I PRODUCTES PRESTATS
SERVEI

Alacant

Castelló

València

TOTAL

4.277

1.807

11.005

17.089

1

3

45

55

1.237

69

2.488

3.794

C. MULTIAVENTURA

171

76

664

911

CAMPANYA ESQUÍ

1.230

227

3.876

5.333

62

0

110

172

147

66

468

681

95

44

418

557

385

76

806

1.267

16.049

23.063

CREDENCIALS
BITLLETS AUTOBÚS
CARNET JOVE

TREN
CURSOS
ASSEGURANCES
RESERVES ALB. JUV.
TOTAL CLIENTS

5.937

1.969

7.1.1. CREDENCIALS

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

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

Alb. adult

689

263

1.678

2.630

Alb. juvenil 14 -25

1.382

451

3.649

5.676

Alb. juvenil 26 -29

395

150

1.257

1.802

Alb. familiar

189

48

413

650

Alb. grup

58

21

234

313

Alb. estranger

192

24

157

373

Guia món

45

16

125

186

Guia Espanya

0

2

40

42

C. estudiant ISIC

1.186

541

2.951

4.678

C. professor ITIC

129

80

429

638

C. jove internacional TIC

12

17

72

101

TOTAL

4.277

1613

11.005

17.089

TOTAL USUARIS PER SEXE

HÒMENS
45,48%
DONES
54,52%

Amb l'objectiu d'apropar i facilitar este servei a tots els jóvens de la Comunitat
Valenciana, s'han signat convenis de col·laboració entre l'IVAJ i determinats ajuntaments
i universitats per a l'emissió i gestió dels carnets d'alberguista i dels carnets
internacionals.
En el 2006 s’han subscrit convenis amb els ajuntaments del Campello, la Pobla Llarga,
la Pobla de Vallbona, Nules, Santa Pola, Benetússer i Sax.

7.1.2. CARNET JOVE
A les oficines TURIVAJ s’emet el Carnet Jove per als jóvens no residents al territori
espanyol o per als que no vulguen vincular el carnet a un compte bancari.
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ALACANT

TOTAL

CASTELLÓ

1.237

VALÈNCIA

69

TOTAL

1.629

3.794

TOTAL USUARIS PER SEXE
HÒMENS
33,32%

DONES
66,68%

7.1.3. BITLLETS D'AUTOBÚS
S'hi poden reservar bitllets amb destinacions nacionals (Madrid i Barcelona) i també en
línies internacionals.

Bitllets d'autobús
Auto-res

Alacant

Castelló

València

TOTAL

1

3

22

26

-

1

1

Enatcar
Bacoma

-

-

21

21

Eurolines

-

-

1

1

Linebus

-

-

-

0

Starbus

1

-

-

1

TOTAL

2

3

45

50

7.1.4. BITLLETS DE TREN

S'ofereix als jóvens l'emissió i la venda de bitllets de RENFE per a viatjar per l'Estat
espanyol i a algunes capitals estrangeres, i també passes internacionals, com
l'INTERRAIL

Bitllets de tren

Alacant

Castelló

València

TOTAL

62

0

110

172
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Bitllets venuts

Hòmens

Dones

TOTAL

Grans línies

48

81

129

InterRail +26

8

2

10

InterRail -26

22

8

30

1

2

3

56

101

157

Regionals
TOTAL

7.1.5. ASSEGURANCES DE VIATGE
Per a viatjar és important disposar d'una assegurança que cobrisca possibles incidències
en la destinació, per la qual cosa TURIVAJ ofereix diferents pòlisses de viatge. Les
companyies que hi treballen són ISIS, Europ Assistance i Cap Arag-Axxa Seguros.
En general, i amb diferents cobertures i primes, segons les companyies, es combinen
l'assistència mèdica i sanitària amb altres conceptes, com ara la repatriació,
indemnització per danys en l'equipatge, etc. Les pòlisses es poden formalitzar per
períodes que oscil·len entre una setmana I un any.
PÒLISSES D’ASSEGURANCES EMESES
Assegurances per
companyia

Alacant

Castelló

València

TOTAL

Europ-Assistance

10

5

19

34

Innovac

38

16

75

129

ISIS

47

23

97

167

TOTAL

95

44

191

330

USUARIS PER SEXE
HÒMENS
49,37%
DONES
50,63%

7.1.6. CAMPANYES

DE

TURISME

ACTIU

I

MULTIAVENTURA
En l'edició anual d'este Programa s'han realitzat diferents viatges a destinacions
nacionals i internacionals per a jóvens de 18 a 30 anys. També s'han oferit campaments
d'estiu per a adolescents de 12 a 17 anys amb diferents destinacions de la nostra
Comunitat o de la resta de l'Estat espanyol.

Pàg. 89

MULTIAVENTURA

Hòmens

Dones

Total

Camp. Alarcón 12 jul.

20

42

62

Camp. Gredos 15 jul.

27

35

62

Camp. Cazorla 3 juliol

31

30

61

Camp. La Manga 7 agost

33

36

69

Camp. Solsonés 17 jul.

38

26

64

Camp. Pirineus 1 jul.

32

42

74

Camp. Pirineus 15 jul.

21

45

66

Cap d’any Alarcón 30 des.

12

15

27

Pont oct. Benagéber 6 oct.

5

5

10

Viatge Selva Negra 3 agost

21

35

56

Viatge Astúries 24 jul.

8

9

17

Viatge Galícia 3 agost

22

36

58

Viatge Meknes 11 abril

14

18

32

Viatge Meknes 9 agost

6

6

12

Viatge París 28 des.

23

37

60

Viatge a París 13 març

5

13

18

Viatge Itàlia 27 des.

17

17

34

Viatge Itàlia 16 agost

26

39

65

Viatge Praga – Budapest 5

6

8

14

Viatge Mallorca 20 jul

22

28

50

389

522

911

%

42,43%

57,57%

MULTIAVENTURA

Alacant

Castelló

València

171

76

664

TOTAL

TOTAL

7.1.7. CAMPANYA D'ESQUÍ 2005-2006
Es van oferir caps de setmana i setmanes blanques a les estacions d'esquí de Sierra
Nevada, Espot Esquí, Port Ainé, Candanchú, Gran Valira i Vall Nord, i per primera
vegada s'organitzaren eixides d'un dia a les estacions de Valdelinares i Javalambre, a la
veïna província de Terol. També es feren viatges en dates especials (Nadal, Reis, Falles
i alguns ponts) a estacions espanyoles i andorranes.
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Esta és una de les campanyes amb major acceptació entre els jóvens com s'observa en
el quadre següent:
NEU

Hòmens

Dones

TOTAL

Bus Blanc

373

299

672

Caps de setmana

986

801

1.787

Setmanes blanques individuals

684

296

980

Setmanes blanques grup

298

209

507

Setmanes especials

817

570

1.387

3.158

2.175

5.333

TOTAL

NEU
TOTAL

Alacant

Castelló

València

TOTAL

1.230

227

3.376

5.333

7.1.8. CURSOS D'IDIOMES

Este és un Programa a disposició de jóvens interessats a aprendre i/o perfeccionar els
coneixements de llengües estrangeres als països d'origen.
A més d'anglés, francés, alemany o Italià, s'hi poden estudiar portugués, àrab i rus. Els
cursos són impartits en unes 100 escoles, distribuïdes per la Gran Bretanya, Irlanda,
Malta, Canadà, els Estats Units, Àustria, Alemanya, Itàlia, Portugal, Egipte i Rússia. A
més de l'ensenyament, s'inclou l'allotjament, en famílies o residències, l'alimentació i la
possibilitat de fer activitats.
Atesa la importància actual del coneixement d'altres idiomes, cada any augmenta el
nombre de jóvens que demanden este tipus de programes, cosa que contribueix, alhora,
al desenvolupament integral dels jóvens i els facilita la posterior inserció laboral.
En esta edició han participat els becaris del Programa de Jóvens Treballadors, convocat
per l'Ordre 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, que han triat la
destinació on gaudir de la seua beca dins de l'oferta dels cursos d'idiomes de TURIVAJ
d'enguany. En total han sigut 38 jóvens, 29 dels quals eren dones, i 9, hòmens.
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DISTRIBUCIÓ PER OFICINES

CURSOS

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

147

66

468

681

DISTRIBUCIÓ PER PAÍS I SEXE
CURSOS PER PAÍS

Hòmens

Dones

TOTAL

Anglés – Canadà

6

9

15

Anglés – Irlanda

64

108

172

Anglés – Malta

16

24

40

Anglés –Gran Bretanya

105

183

288

Anglés – Estats Units

5

7

12

Anglés – Austràlia

3

0

3

Alemanya

21

41

62

Àustria

9

7

16

Itàlia

6

23

29

França

10

31

41

Portugal

0

3

3

TOTAL

245

436

681

%

35,98

64,02%

DISTRIBUCIÓ PER IDIOMA

530

600
500

Alemany

400

Francés

300

Anglés

200
100
0

Italià
78

29

41

0

Àrab
3

Portugués

TOTAL
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7.1.9. RESERVES EN ALBERGS JUVENILS IBN
L'IVAJ ofereix la possibilitat de reservar places als albergs juvenils de tot el món, adherits
a la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF). Esta organització inclou les
associacions nacionals d'albergs de 80 països, que gestionen un total de 4.000 albergs
juvenils en tot el món.
Enguany la IYHF ha canviat el web de reserves, i el procediment que han de seguir els
centres de reserves com TURIVAJ també s'ha vist modificat. Fins al moment,
l'alberguista pagava íntegrament l'import de la reserva en el moment de formalitzar-la. A
partir del mes d'abril, però, es va posar en marxa el web www.hihostels.com que integra
a la totalitat dels albergs de la IYHF. Els centres de reserva o els alberguistes poden
reservar directament i només abonen el 10% en concepte de depòsit, la resta de l'estada
s'abona en arribar a l'alberg. Es tracta d'un procediment habitual en la gestió de reserves
hoteleres d'Internet, i el nombre de pernoctacions i reserves efectuades enguany s'ha
incrementat considerablement.

IBN
Pernoctacions

IBN

Alacant

Castelló

València

TOTAL

385

76

806

1.267

Hòmens

Dones

TOTAL

Reserves albergs

196

198

394

%

49,75%

50,25%

7.2.

OFERTA CONCERTADA

L'Institut Valencià de la Joventut, a través del programa de l'Oferta Concertada, pretén
facilitar l'exercici d'activitats de temps lliure, en oferir instal·lacions juvenils i les seues
infraestructures a col·lectius juvenils i centres educatius.
La convocatòria es va fer mitjançant Resolució de 14 de febrer de 2006, del director
general de l'IVAJ, publicada en el DOGV núm. 5.214, de 8 de març de 2006.
En la convocatòria de 2006, només s'oferiren les instal·lacions dels campaments de
Navalón i de Costa Bella, a Guardamar del Segura (Alacant), amb un total de 2.400
places. No va haver-hi oferta de places en instal·lacions d'altres comunitats autònomes.
L'ocupació ha sigut d'un 60,67%, amb el detall següent:
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PLACES
OFERIDES

RESUM

PLACES
OCUPADES

% OCUPACIÓ

Campament Juvenil Costa Bella

1.000

609

60,90

Campament Juvenil Navalón

1.400

847

60,50

2.499

1.456

60,67

Presentaren la sol·licitud per a participar en l'Oferta Concertada 45 entitats, distribuïdes
així:
Procedència

Nombre d'entitats
4

Alacant
Castelló

1

València

33

Altres comunitats

7

PARTICIPANTS EN LES INSTAL·LACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER EDAT I SEXE

INSTAL·LACIÓ

TOTAL

MENORS 26
TOTAL

MAJORS 26

%

TOTAL

XICS

%

TOTAL

XIQUES
%

TOTAL

%

NAVALÓN

847

624

73,67%

223

26,33%

386

45,47

461 54,43%

GUARDAMAR

609

491

80,61%

118

19,38%

316

51,89%

293 48,11%

1.456

1.115

76,58%

341

23,42%

702

48,21%

754 51,79%

TOTALS

CAMPAMENTS JUVENILS COMUNITAT VALENCIANA
PLACES OFERIDES
CAMPAMENTS

SETMANES
1ª

2ª

3ª

Total
mes

4ª

Campament Navalón

juliol

250

250 250 250

(Navalón)

agost

200

200

Campament Costa Bella

juliol

(Guardamar del Segura)

agost

TOTALS

PLACES OCUPADES
SETMANES
1ª

1.000

25

-

400

248

200

200 200 200

800

100

100

200

-

-

-

2.400

2ª

3ª

4ª

123 153

Total

%

mes

OCUP.

195

496

-

-

351

55

110 180

94

439

70

100

-

170

103

-

60,90%

60,50%

1.456 60,67%
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7.3.

CARNET JOVE EURO <26

El Carnet Jove és un programa de l'Institut Valencià de la Joventut que consisteix
principalment a oferir, als jóvens, serveis i avantatges perquè 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 porta a terme conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i
32 països de l'entorn europeu, que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove
(EYCA), radicada a Amsterdam (Holanda) i que garanteix la reciprocitat de les
prestacions als països adscrits.
El Carnet Jove és un document de caràcter personal i intransferible que acredita la
identitat del jove, i li permet obtindre un gran nombre d'avantatges i descomptes, i
constitueix l'instrument pel qual es reconeix el Programa.
Per poder accedir a este Programa és necessari tindre entre 14 i 26 anys, i un compte
bancari obert en qualsevol de les sucursals de les entitats susdites, i abonar la taxa
anual, fixada al 2006 en 7,50 €. Els membres de famílies nombroses gaudeixen de les
següents bonificacions fiscals en el pagament de la taxa del carnet Jove:
•

Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen
reconeguda categoria especial.

•

Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a famílies nombroses que tinguen
reconeguda categoria general.

Dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la targeta és emesa per les entitats següents
i, en este cas, s’ha de tindre un compte bancari:
CAM
BANCAIXA
Caixa Ontinyent
Caixes rurals
El Carnet També es pot obtindre a les oficines del TURIVAJ.
Al llarg de l'any 2006, el nombre d'empreses col·laboradores s'ha calculat en 4.000. S'ha
d'assenyalar que, igual que en anys anteriors, els serveis amb més demanda del Carnet
Jove han sigut aquells que han fomentat la mobilitat entre els jóvens.
Així, el programa de transport urbà i interurbà ha constituït un gran èxit, i hi han participat
les empreses de transport següents: EMT de València, MASATUSA (Ajuntament
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d'Alacant), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, UBESA, Buñol, Herca, La
Serranica, Travicoi, Starbus, i La Concepción. La dita participació podem xifrar-la en més
de 4.815.000 viatges amb descompte del Carnet Jove en estes línies de transport.
També s'ha de destacar el notable increment d'empreses del sector de la salut, en què
les clíniques més representatives, sobretot de la branca d'oftalmologia, han subscrit
acords de col·laboració o renovat els ja existents amb l'IVAJ.
En el sector de l'oci s'han renovat els acords amb les empreses Terra Mítica Parc
Temàtic de Benidorm, SA, i Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i s'han superat les
xifres d'usuaris respecte d'altres anys i s'han ampliat els descomptes i les ofertes
especials.
El nombre total de beneficiaris l'any 2006 ha sigut de 281.123, dels quals 274.612 són
carnets jóvens <26 coparticipats, i 6.511 carnets jóvens <26 clàssics.
La distribució per províncies ha sigut la següent:
Alacant
Castelló
València
Altres comunitats

70.646
25.136
175.079
9.540

25’19 %
8’96 %
62’43 %
3,40 %

USUARIS DEL CARNET JOVE PER SEXE

49,29%
50,71%

HÒMENS
DONES

Enguany s'han iniciat noves campanyes de promoció i de captació, tant d'empreses
col·laboradores, com de nous usuaris del Carnet Jove.
Cal destacar la campanya realitzada entre els establiments col·laboradors de fidelització,
per la qual es lliurava un detall del Programa als comerços i entitats col·laboradores i
se’ls sol·licitava que emplenaren una enquesta sobre la utilització del Carnet Jove.
Durant el primer trimestre de 2006 s'ha editat la guia de descomptes, tant del Carnet
Jove com del Carnet +26, amb una tirada de 50.000 exemplars. A final d'any es van
elaborar els textos per a editar una nova guia, més àmplia, amb les noves incorporacions
dels comerços captats durant les campanyes.
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Pel que fa a la campanya de captació de nous usuaris, s'ha continuat amb l'activitat
denominada “Aula del Mar”, l'any 2006 amb el títol “Aula del Mar: el clima i els oceans”.
Es tracta una activitat dels centres d'ensenyament mitjà, l'objecte de la qual és
proporcionar als jóvens estudiants una aproximació al coneixement de l'ecologia marina,
i que serveix, al seu torn, de campanya de promoció del Carnet.

7.4.

PROGRAMA "CONEIX LA TEUA
COMUNITAT VALENCIANA 2006"

Este Programa, dut a terme en col·laboració amb Presidència de la Generalitat
Valenciana, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, té com a objectius
generals 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, tot fomentant
el desenvolupament de valors com la tolerància i el respecte mutu.
Els principals objectius que es fixa el Programa són la inserció en la vida social i cultural
de la Comunitat Valenciana dels jóvens pertanyents als centres valencians a l'exterior i
l'acostament entre els valencians residents a l'exterior i els que viuen a la Comunitat
Valenciana.
Els destinataris són jóvens valencians o descendents de valencians, entre els 18 i 25
anys d'edat, que residisquen fora de la Comunitat Valenciana. En l'edició de 2006, hi han
participat un total de 29 jóvens (10 xics i 19 xiques): 27, procedents de centres
valencians del continent americà (Uruguai, Argentina, Brasil i Xile), i 2, procedents de la
Casa Regional Valenciana de París.
L'edició de 2006 es va dur a terme entre el 3 i el 18 de juliol a les instal·lacions de la
Comunitat Valenciana següents:
•
•
•

La residència juvenil El Maestrat (Castelló), del 3 al 7 de juliol
L'alberg juvenil La Marina (Moraira-Teulada), del 8 al 13 de juliol
El col·legi major Rector Pesset (València), del 14 al 18 de juliol

ACTIVITATS
Els participants van realitzar 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. Així mateix, s'hi van organitzar activitats per a familiaritzarlos amb el medi ambient i l’ecologia de les zones on s'ubiquen els albergs i se'n
programaren d'altres de tipus recreatiu, esportiu i d'animació.
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Entre les diverses activitats realitzades destaquen:
Visites a ciutats d'interés historicoartístic de la Comunitat: Castelló, Peñíscola,
Morella, Alacant, Dénia, Xàtiva i València.
Recorreguts culturals guiats pel centre històric de València.
Visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències, l'Hemisfèric i l'Oceanogràfic, i visita
al port de València, on es despleguen activitats de la 32a America's Cup.
D'altres activitats, com ara una partida de pilota valenciana a Sella, visitar
Terra Mítica, el parc aquàtic de Benicàssim, l'actuació de grups musicals, de
ball i indumentària valenciana, i fer tallers tradicionals i d'animació.
La valoració per part dels participants del Programa ha sigut altament positiva.
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8.

PROGRAMES EUROPEUS

8.1.

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 de
gestionar el Programa a la Comunitat Valenciana, i realitza les funcions següents:
-

Difondre les diferents opcions que ofereix, i informar i assessorar els possibles
interessats.

-

Informar les sol·licituds i avaluar els projectes presentats.

-

Fer el seguiment dels intercanvis i dels projectes de voluntariat.

El programa Joventut es porta a terme mitjançant les accions següents.

ACCIÓ 1. LA JOVENTUT AMB EUROPA
Es tracta d'intercanvis de grups de jóvens, a partir del seu propi projecte, l'objectiu bàsic
del qual és contribuir a la seua formació i incrementar la seua participació activa en la
societat, tot desenvolupant valors basats en la democràcia, la solidaritat i el respecte als
altres.
La major part de projectes presentats s'han centrat en temes com la convivència entre
les diferents cultures i realitats, el medi ambient i la formació juvenil.
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Activitats realitzades
Sol·licituds: s'hi van presentar 23 sol·licituds, 9 per a projectes d'enviament i 14
d'acollida. Es van aprovar 12 de les sol·licituds i es van dur a terme 10 dels projectes, ja
que es van produir dues renúncies.
Participants: els intercanvis realitzats van implicar un total de 140 jóvens valencians i 215
d'altres països europeus.

Sol·licituds

Projectes realitzats

València

Província

21

11

Alacant

2

1

Castelló

0

0

Els països interlocutors han sigut els següents: Alemanya, Argèlia, Àustria, Bèlgica,
Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Marroc,
Polònia, Portugal i Regne Unit.

ACCIÓ 2. EL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU

És una acció de voluntariat adreçada fonamentalment a jóvens de la Unió Europea,
d'edats compreses 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 mentre
col·laboren en un projecte de caràcter social i aprenen un altre idioma.
Els projectes de voluntariat s'orienten generalment a activitats relacionades amb la
formació, l'animació per a la tercera edat, la informació juvenil, la reinserció social, el
medi ambient i d'altres de caràcter solidari.
Entitats que han participat en l'acollida o l'enviament de voluntaris:
AFJA (Altea): enviament
AFAIJ (Madrid): enviament
Ajuntament d'Elx: acollida i enviament
Escola Lliure WALDORF (Alacant): acollida
Associació Animacció (Alaquàs): acollida
Associació XARXA (Llíria): acollida i enviament
Associació ÀGORA CULTURAL (València): acollida i enviament
Fundació Sant Joan de Déu (València): acollida
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Gabinet d'Integració Europea de la Diputació de Castelló: acollida i enviament
PATIM (Castelló): acollida
Universitat Jaume I de Castelló: enviament
Associació Opendoors (Quart de Poblet): acollida i enviament
ONG Solidaria (Elx): enviament
Ajuntament d'Alacant: enviament
Sol·licituds:
Es van presentar un total de 89, de les quals 62 van ser d'acollida, i 27 d'enviament.
- Acollida:
Van participar 52 jóvens procedents d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Estònia, França,
Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Lituània, Polònia, Suècia i Turquia.
- Enviament:
24 jóvens de la Comunitat Valenciana van participar en projectes desenvolupats a
Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia, Nicaragua,
Noruega, Perú, Polònia, Regne Unit, i Suècia.

ACCIÓ 3. INICIATIVES RELATIVES A LA JOVENTUT

Projectes creatius i innovadors que persegueixen la inserció social dels jóvens i que són
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.
S'hi van presentar un total de quatre projectes al llarg de l'any, dels quals finalment
només es va dur a terme un. Els projectes van ser presentats per:
1. Associació cultural i esportiva La Hoya: Viejos recuerdos
2. Associació cultural TABALÀ (Villa Nueva de Castellón): El + alternatiu” (denegat)
3. Associació juvenil Anem Avant a la Fonteta: Estiu actiu per un barri viu i diferent
(denegat)
4. Associació juvenil Don Bosco d'Alacant: Taller de comunicació, so i imatge
(denegat)
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Iniciatives individuals. Capital Futur
Projectes individuals, de desenvolupament personal i professional, que puguen revertir
en benefici de la comunitat local o d'altres jóvens. Només poden ser realitzats per jóvens
que hagen participat en el Servei Voluntari Europeu, i els permetran rendibilitzar els
coneixements i les habilitats adquirits mentre hi participaven.
S'hi van presentar 3 projectes, 2 dels quals van ser denegats. El projecte que es va dur a
terme va ser el “Club Palestí per a la solidaritat” (Mahmoud Alqaoud).

ACCIÓ 5. MESURES D'ACOMPANYAMENT
Esta Acció possibilita el suport a la difusió i al desenvolupament del programa Joventut i
permet abordar temes vinculats amb la formació o la informació adreçades als jóvens
per mitjà de cursos, jornades, seminaris, visites, trobades… i també la recerca de socis
per a la realització de projectes en l'àmbit del Programa.
Cursos de Formació
L'IVAJ va organitzar un curs de formació sobre el programa Joventut, que va tindre lloc a
Alborache entre els dies 4 i 7 de maig i en què van participar 28 jóvens procedents de la
Comunitat Valenciana, i també de Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya i el País
Basc.
A més a més, es van realitzar els cursos següents:
− Animacció (Silla): “Youth Participation in Europe”, del 29 de setembre al 8
d'octubre.
− Animacció (Silla): “Training of Youth Exchange and Multipliers”, del 29 de
desembre de 2006 al 5 de gener de 2007.
També es va aprovar la realització, al febrer de 2007, del curs “Formació
mediambiental”, organitzat per l'associació cultural Tabalà, de Villa Nueva de Castellón.
Altres activitats
− Seminari “Dóna vida al teu patrimoni”, associació cultural i esportiva La Hoya
(Elx), de l'11 al 15 d'octubre.
− Experiència pràctica de formació, associació cultural Tabalà, del 21 de juliol al 8
d'agost.
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També es van aprovar les sol·licituds per a la realització de dues visites de viabilitat al
2007, presentades pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i per
l'associació cultural i esportiva La Hoya (Elx).

8.1.1. ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA
GESTIÓ,
L'ORGANITZACIÓ
I
EL
DESPLEGAMENT
DEL
PROGRAMA
JOVENTUT
EL CONSELL RECTOR
El Consell Rector és un dels òrgans de l'Agencia Nacional Española, creada per Ordre
d'11 de desembre de 1995, del Ministeri de Treball i 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'Instituto de la Juventud (INJUVE),
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 difusió del Programa i fomentar vies de participació.
c) Propiciar i assegurar la coordinació entre els diferents organismes i entitats.
d) Avaluar periòdicament el desplegament i l'aplicació del programa a Espanya.

LA COMISSIÓ TÈCNICA
La Comissió Tècnica és un òrgan de gestió del programa Joventut format pel personal
de l'INJUVE encarregat de l'aplicació del Programa, per tècnics de les comunitats
autònomes i per un representant del Consejo de la Juventud de España. Les seues
funcions són les següents:
-

Determinar criteris per a la gestió del Programa, d’acord amb les orientacions
generals de la Comissió Europea i les línies d'actuació establides pel Consell Rector.

-

Elaborar el pla anual de treball de l'Agencia Nacional Española.
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L'IVAJ va participar en les quatre comissions tècniques celebrades els mesos de febrer,
maig, octubre i novembre. També va participar en alguns dels grups de treball.

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ
La Comissió d'Avaluació té com a funció valorar els projectes que es presenten a les
diferents comunitats autònomes per a participar en les distintes accions del Programa.
Està composta per personal tècnic de l'INJUVE i de sis comunitats autònomes,
convocades per torn rotatori, i per un representant del Consejo de la Juventud de
España.
Esta Comissió es reuneix cinc vegades a l'any per a valorar els projectes presentats a
cada una de les cinc convocatòries del Programa. L'IVAJ va participar en les
convocatòries d'abril i novembre.

8.1.2. TROBADES I ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Activitats relacionades amb el desenvolupament del programa, amb l'objecte d'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) i adreçades als voluntaris de projectes de SVE que estan en organitzacions
d'acollida espanyoles i l'organització dels quals correspon a l'Agencia Nacional
Española.
Estos seminaris, amb una durada de quatre o cinc dies, són un fòrum de trobada per a
intercanviar experiències entre voluntaris i organitzacions per tal de resoldre dificultats
concretes i plantejar, entre tots, propostes de millora en els projectes perquè es
complisquen els objectius de qualitat del SVE.
En 2006 es van fer cinc seminaris d'avaluació, en què van participar tots els jóvens que
estaven realitzant el seu període de voluntariat en entitats de la Comunitat Valenciana i
els seus tutors. El XXVI Seminari d'Avaluació Intermèdia es va celebrar a l'alberg
d'Alborache, del 20 al 24 de març. També es feren seminaris al Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj) a Mollina (Màlaga) i a l’alberg juvenil
“Carlos Abaiatua” de Vitòria.

Pàg. 104

CURSOS DE FORMACIÓ A L'ARRIBADA
Són cursos de cinc dies de durada que s'imparteixen als jóvens que participen en el
Servei Voluntari Europeu en les sis primeres setmanes de la seua incorporació als
projectes amb l'objectiu de facilitar-los la integració al país d'acollida. Estos cursos
consten, bàsicament, de formació lingüística i sociocultural, i també sobre tècniques de
coneixement i de resolució de conflictes.
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 l'IVAJ
ha organitzat tres cursos a la Comunitat Valenciana:
-

València: 17 voluntaris (5-10 de febrer)

-

València: 13 voluntaris (2-6 d’octubre)

-

Castelló: 19 voluntaris (27 de novembre - 1 de desembre)
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8.2.

EUROESCOLA

L'Oficina del Parlament Europeu organitza “Euroescola”, un concurs anual adreçat a
grups formats per jóvens escolars d'entre 13 i 18 anys, sobre temes relacionats amb la
Unió Europea per a fomentar el coneixement de la realitat europea i de les institucions
de la UE.
L'any 2006, la XIII convocatòria del concurs va tindre com a tema central ”La Unió
Europea en el món: la política exterior i l’ajuda al desenvolupament”. Va consistir a
realitzar un joc interactiu en Internet que constava de tres etapes en què es feien
distintes proves -tant individuals com en grup- sobre el tema proposat. La prova final
consistia a respondre preguntes sobre els països europeus, l'ajuda al desenvolupament i
la cooperació internacional en el marc de la UE.
Participants
Van concursar 149 equips pertanyents a centres públics i privats de secundària, de
batxillerat i de formació professional de la Comunitat Valenciana (25 d'Alacant, 58 de
Castelló i 66 de València), cosa que va suposar uns 1.590 alumnes, la representació
més nombrosa de totes les comunitats autònomes.

Cinc primers classificats
- Primer:
- Segon:
- Tercer:
- Quart:
- Cinqué:

“Vivaburriana” IES Jaume I, de Burriana
“Albonta”, IES Tavernes Blanques
“Andromeda”, IES Tavernes Blanques
“Gaudeamus”, IES Tavernes Blanques
“Casuario”, IES Jaume I de Burriana

L'IVAJ va fer la corresponent difusió del concurs entre els centres educatius, i va
organitzar una jornada de convivència entre els cinc grups millor classificats, que van
visitar el Palau de la Generalitat, el Palau de les Corts Valencianes i el Parc Natural de
l’Albufera.
L'equip guanyador visitarà, durant el curs 2006-2007, la seu del Parlament Europeu a
Estrasburg, amb l'objecte de conéixer les institucions europees i debatre, amb jóvens de
diferents països, sobre problemes que els afecten.

Pàg. 106

8.3.

PARTICIPACIÓ DE L’IVAJ EN EL
SEMINARI "REGIONS, YOUTH, EU
YOUTH POLICIES" A PINARELLA DI
CERVIA (RAVENNA, ITÀLIA)

En el marc de l'Acció 5 del Programa Joventut de la Comissió Europea i organitzat pel
Servizio di Politiche Europee e Cooperazione Internaziole de la Direzione Generale
Programmi e Intese, de la Regione Emilia-Romagna, va tindre lloc del 29 de juliol al 3
d'agost de 2006 a la localitat de Pinarella di Cervia (província de Ravenna), el seminari,
titulat Regions, youth, EU youth policies, els objectius del qual eren dissenyar un pla de
treball per a dur a terme accions conjuntes en matèria de joventut entre diferents regions
de distints països de la Unió Europea que han subscrit, o encara estan fent els tràmits
per a subscriure'l –com ara la Generalitat Valenciana–, l'Acord Preliminar de Cooperació
Internacional en matèria de polítiques adreçades a la joventut, un acord entre la
Generalitat, la Region Aquitaine, el Govern d'Aragó, la Regione Emilia-Romagna, el Land
Hessen, la Wojewódstwo Dolnoslaskie, la Wojewódstwo Wielkopolskie, el Pays de la
Loire, la Västra Götalandsregionen i la Welsh Assembly Goverment.
Les regions europees participants en el seminari van ser:
-

Region Aquitaine (França)
Pays de la Loire (França)
Regione Emilia-Romagna (Itàlia)
Hessen (Alemanya)
Welsh Assembly Movement (País de Gal·les)
Västra Götalandregionen (Suècia)
Wielkopolskie (Polònia)
Dolnoslaskie (Polònia)
Generalitat Valenciana (Espanya)

Estava prevista també l'assistència dels representants del Govern d'Aragó, que finalment
excusaren la seua assistència.
La delegació de la Generalitat Valenciana estava integrada per tres funcionaris de l'IVAJ
(Jaime Bernácer Alpera, cap del servei de Participació, Activitats i Productes, i les
tècniques Angeles Cuenca Adam i Mª José Rodrigo García); en representació del
moviment associatiu juvenil valencià, concretament del Consell Valencià de la Joventut,
es designaren Antonio Benaches Bodí i Adrián Palmero López,
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En la sessió inaugural del Seminari, cada regió va exposar breument les principals línies
mestres de les seues polítiques de joventut i les prioritats per als tres pròxims anys. Per
part de l'Institut Valencià de la Joventut l'exposició –en anglés–, la va fer Jaime Bernácer
Alpera.
Al llarg de les sessions següents es va generar un debat i els tècnics dels distints
governs regionals formularen propostes de cara a dissenyar accions i actuacions
conjuntes en el marc de les respectives polítiques juvenils i es va fixar –encara que la
concreció només es va fer per a un any– un calendari d'activitats.
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9.

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL

9.1.

FESTIVAL CINEMA JOVE 2006

El 5 de juny de 2006 es va subscriure un conveni de col·laboració entre l'IVAJ i l'Institut
Valencià de Cinematografia (IVAC) per a la celebració de la XX edició del Festival
Internacional de Cinema que es va celebrar a València del 17 al 24 de juny.
Els objectius de caràcter general que es persegueixen amb la celebració del Festival
són:
Promocionar els jóvens realitzadors que aporten majors innovacions al
llenguatge audiovisual
Ajudar a la difusió i a la comercialització de produccions audiovisuals de
caràcter emergent, nou i amb problemes estructurals de comercialització
Contribuir al desenvolupament de la creació audiovisual i a la formació de
tècnics i realitzadors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Promocionar les produccions dels centres docents i convertir-se en punt de
trobada entre estos i els professionals del sector
Constituir-se en un fòrum d'intercanvi i relació entre els jóvens realitzadors, els
productors distribuïdors i el públic.
L'audiència del Festival va superar, en l'edició de 2006, els 41.000 espectadors i la
relació de premiats va ser la següent:
Secció oficial llargmetratges:
Lluna de València al millor llargmetratge: Ryna, de Ruxandra Zenide (Romania)
Menció especial del jurat:
- La habitación de Elías, d'Emma Tusell Sánchez (Espanya)
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Secció oficial curtmetratges:
Lluna de València d'Or al millor curtmetratge: A Bras les corps, de Katell
Quillévéré (França)
Lluna de València de Plata al millor curtmetratge: Bawke, de Hisham Zaman
(Noruega)
(Lluna de València de Bronze al millor curtmetratge: En god dag, de Per
Hanefjord (Suècia)

9.2.

COL·LABORACIÓ EN LA XII EDICIÓ DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
INDEPENDENT DE BENICÀSSIM

En virtut d'un conveni subscrit amb l'Ajuntament de Benicàssim, i com en anys anteriors,
l'IVAJ ha col·laborat financerament en la XII edició del Festival Internacional de Música
Independent 2006, que es va celebrar del 20 al 23 de juliol de 2006.

9.3.

LA SENDA DEL POETA

L'IVAJ, va organitzar la IX edició d'esta marxa, que recorre els llocs més íntimament
lligats a la vida i a l'obra de Miguel Hernández, amb la finalitat de propiciar, entre els
jóvens valencians, un coneixement més profund de la figura d'este poeta universal.
L'any 2006, esta “senda poètica”, que es va celebrar del 24 al 26 de març, va transcórrer
per les localitats d'Orihuela, Redovàn, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora,
Sant Isidre, Albatera, Crevillent, Elx i Alacant, i va registrar una participació pròxima a les
2.000 persones, molt superior a la d'edicions anteriors.

9.4.

MEDIÀTIC FESTIVAL 2006

Com ja va ocórrer en edicions anteriors l'IVAJ ha participat en el Mediàtic Festival que va
tindre lloc del 19 al 20 de maig a La Nucia (Alacant). L'IVAJ va actuar com a entitat
col·laboradora i patrocinadora i, a més a més, va disposar d'un estand on els jóvens
alacantins van rebre informació sobre les activitats que l'Institut porta a terme i els
serveis que presta.
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