
Centres juvenils

6 i 7 de novembre de 2019

Alberg Juvenil Argentina. Av de Ferrandis Salvador, 40. 12560 Benicàssim (La Plana Alta)

 «Totes les persones joves han de tindre, a una distància raonablement curta i amb bones 
condicions d’accessibilitat, un espai físic en el qual troben un servei de referència que puga 
atendre en primera instància qualsevol necessitat o inquietud que els afecte o interesse.»

 Estratègia Valenciana de Joventut. Març de 2019

Que cada persona jove tinga un centre juvenil a prop, un espai de referència, és un dels objetius de 
l’EVJ i, per tant, és també el motor que desencadena una part essencial de la seua estructura bàsica. 
És en el si dels centres juvenils on es posen en marxa els processos que permeten dissenyar plans de 
joventut fortament arrelats i estructurats amb participació directa de les persones joves. Per això hem 
decidit dedicar l’inFòrum d’enguany a la gestió i el disseny dels centres juvenils.

Programa
Dimecres 6

10.00 Recepció de participants 
12.00 Benvinguda i presentació 

Jesús Martí Nadal, director general de l’Institut Valencià de la Joventut
12.30 Construïm el MAVES. Seminari de diagnosi participativa IVAJ: fitxes per a l’elaboració del 
MAVES. Enrique Deltoro
13.00 Anàlisi de les fitxes que construeixen el MAVES. Com introduir dades en l’aplicació informàtica. 
Com descarregar-se mapes locals. Com...? Sebastián Marín Martínez
14.30 Dinar
16.30 La gestió dels centres de joventut: 
 * Espai Jove l’Escorxador. Tècniques de joventut i Representants de la Federació d’Entitats  
 Juvenils la Descoordinadora de l’Espai Jove l’Escorxador. Ajuntament de Palau-solità i   
 Plegamans.
 *Cases de joventut. Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana.
17.30 Presentació dels resultats del projecte: 
 *Erasmus+ Centres juvenils. Consell Valencià de la Joventut  
18.30 Descans
19.00 La gestió dels centres de joventut (continuació)
 *Ana Belen Romero. Responsable de Gestió de Centres Juvenils de la Junta d’Extremadura
 *Projecte JOC. Ajuntament de Xàtiva
20.00 Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana
21.00 Sopar 
22.00 Actuació teatral: La Ravalera

https://drive.google.com/file/d/162BzhyzNIwORzavDpCx1P3_ek7LV-eu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162BzhyzNIwORzavDpCx1P3_ek7LV-eu5/view?usp=sharing
https://prezi.com/view/Y5L3vYPQgmpQcktF1bef/
https://prezi.com/view/Y5L3vYPQgmpQcktF1bef/
https://drive.google.com/file/d/1IUwgyhshs8ocnIzWOE2ApHIUYlUtKIKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUwgyhshs8ocnIzWOE2ApHIUYlUtKIKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUwgyhshs8ocnIzWOE2ApHIUYlUtKIKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGPuYCRI6B8uUUBQovEcn2KplbJ66kbM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18CcmiumZQE4L9CaC8P_b_sGBxCeSf4dy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHv8GOsvjv-5mYWHpu0uKqQ18-A0pBak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrznMkYlJh2ZGei4Nh9hy8HsXxx8ORF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJM-b1tBLU1PmqQhdNsd0qGBIg6a5wUt/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/la.ravalera.teatre/


Centres juvenils

Dijous 7

08.00 Desdejuni
09.00 Grups de treball: esborrany del decret: centres juvenils
10.30 Pausa
11.00 Recursos
• ERYICA
• M’importa
• Cultura Jove
• Corresponsals
• Reconoce
12.00 Conferència: Empoderament dels joves, participació en la gestió dels espais de joventut. Carles 
Vila Mumbrú. Professional de joventut, educador social, professor de la Universitat de Barcelona i 
formador en treball amb joves
13.30 Avaluació
14.00 Cloenda
14.30 Dinar 

Més informació: inforum@gva.es

https://drive.google.com/file/d/1N2aU-xB2754OSd_o_Btvo8KG_CGXybHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sY6Xr_ZSX4l0Cpgp7azlu4u_m4RWI766/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0wKc9jj5JyN71PWV8P4MZ_GG06mmQ8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDB670AqlKY1-kNwgwvnQixWi-YQjFbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4oszMo36M2jWS3K7tVEDU5k6pi1DERO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4oszMo36M2jWS3K7tVEDU5k6pi1DERO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4oszMo36M2jWS3K7tVEDU5k6pi1DERO/view?usp=sharing

