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1. QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ?
La Federació és una organització amb entitat jurídica pròpia de caràcter laic i pluralista que es
regeix per principis estrictament democràtics i participatius. Es creà l’any 1994 per cinc
organitzacions juvenils: La Nau i Al vent (Manises), NFR (Polinyà del Xúquer) i la Cebollera i
Amagatall (Quart de Poblet).
Des dels nostres inicis han passat per La Federació un total de 30 organitzacions:
La Manteta (Torrent), Quelcom (Benicàssim), La Kaverna (Pobla de Vallbona), NFR (Polinyà del
Xúquer), Benetússer, Paterna, entre d’altres.
En l’actualitat (any 2014) són 10 les que formen part d’ella:
La Cebollera (Quart de Poblet)

Serendípia (Vila-Real)

L´Amagatall (Quart de Poblet)

L’Espurna (Betxí)

La Maranya (Benicàssim)

La Morera (Mislata)

Sauqala (Alaquàs)

Joves de Polinyà (Polinyà del Xúquer)

Llombrigol (Aielo de Malferit)

Barranquet (Quart de Poblet)

estan convidats com a assistents amb veu (alguns amb procés d’entrada en marxa):
AVIA (Vilanova d’Alcolea)

Col·lectiu Soterranya (Torrent)

Grup de Joves Crítics d’Aldaia (Aldaia)

Grup de Joves Forcall (Forcall)

Associació Juvenil CASAL SOS (Alqueries)

Grup de Joves Vilafranca (Vilafranca del Cid)

Associació Joves Alboraia (Alboraia)

En total, som unes 500 persones organitzades baix del mateix paraigües de valors de gestió
comuna, que facilita el dia a dia dels grups de joves i les associacions de diferent tipus de la
nostra xarxa d’entitats.
Creem en altra manera de fer a les polítiques públiques.
Una manera de fer que tinga en compte que front al lucre privat de les empreses,
estan les organitzacions ciutadanes que treballen prioritàriament pel bé dels demés,
pel bé comú.
És moment de reclamar la involucració ciutadana en la gestió d’allò públic.
Per això ens declarem madurs i capaços per dirigir tots aquells serveis que ens
afecten.
És l’hora de passar del “jo t’ho faig” al “fem-ho junts”.
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2. COM FUNCIONA LA FEDERACIÓ?
L’òrgan de direcció de la Federació és el Secretariat, què està format per voluntaris procedents de
distintes entitats membres, i triats en Assemblea General. Cadascun d’ells, a més, assumeix una
tasca:
Càrrec
President
Secretària
Tresorera
Vocal
Vocal

Nom
Gilberto Martínez Martínez
Noemi Orenga
Maria Malonda Ortolà
Pedro Francisco Medina Garcia
Ivan Gómez Garcia

A més, contem amb un grup de Voluntaris i Professionals, sense vot però amb veu, que
s’incorporen al Secretariat de la Federació. Ells/elles són:
Càrrec
Voluntari i Coordi de Formació
Voluntari Formació
Voluntària Formació i coordi de CONFLU
Voluntari de Formació
Tècnic de gestió i comptabilitat
Presidenta d’Escola de Cases

Nom
Julio Huerta
Víctor Escoín
Virginia Morales
Juan Carlos Vayà
Sergio Davia
Juana López

La Federació treballa conjuntament amb Escola de Cases tot el que es refereix a la formació de la
gent jove associada. Això ens possibilita tindre accés a multitud de cursos de manera ràpida, com
els de Dinamitzador o de Director d’activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil, totalment
homologats. De la mateixa manera, és l’encarregada de formar als activistes de les entitats i dur
el seguiment dels animadors contractats, en el cas que hi haja.
ESTRUCTURA BÀSICA DE LA FEDERACIÓ
SECRETARIAT
Està format per un equip de voluntaris triat en Assemblea General. Assumeixen la
resolució provisional d’imprevistos diaris, la representació i l’administració de la
Federació. Mantindrà informat al Plenari de tots els seus treballs. Les seves
funcions exactes estan detallades als Estatuts.
PLENARI
El formen 2 representants de cada Entitat i els membres del Secretariat que
tinguen dret vot. És el responsable de la direcció i la presa de decisions entre
Assemblea i Assemblea. Les seves funcions exactes estan detallades als Estatuts.

ASSEMBLEA GENERAL
Delegats triats per totes les Entitats aproven informe de gestió, PAC, Memòria,
Balanç econòmic, Pressupost, entre d’altres.
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Tria al Secretariat. L’Assemblea és oberta a tots els i les sòcies de les Entitats
membres, als professionals que dinamitzen les entitats, a les altres entitats de la
Xarxa del MLPV i a la ciutadania en general. Això s’explica millor als Estatuts i al
Reglament Intern.
ASSOCIACIONS MEMBRES
Són les entitats legals i grups no legalitzats que formen la Federació. Al final
s’adjunta informe actualitzat de les Entitats membres i persones de contacte i
representació. A la web www.lafederacio.org hi ha més informació.
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3. LA WEB DE LA FEDERACIÓ
La nostra web és www.lafederacio.org, i estarà activa en breu.
En ella trobaràs:
- La revista de què és la Federació per a difondre-la digitalment als teus socis i sòcies, i que
ajudes a que tothom ens conega.
- La informació actualitzada de les activitats generals i comunes.
- L’enllaç per a donar-te d’alta a la base de dades de la Federació i poder inscriure’t a les activitats
comunes, cursos, etc.
- Informació de les altres organitzacions membres i manera de contactar-les.
- Els documents bàsics de la Federació, els que tot membre ha de conèixer: Estatuts, reglament
intern, fitxes de compromís voluntari, dades de l’assegurança, etc.
- El banc de recursos associatius, al que tu també pots incorporar aquells que vulgues compartir.
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4. PER A QUÈ SERVEIX LA FEDERACIÓ?
DRETS de les entitats membres
1. Assessoria legal.
I si contractem algú? La cosa es complica. I si tenim un incident legal, amb l'ajuntament, o
denúncia de veïns? La Federació ens permet saber per on tirar. Legalització, Hisenda, SS SS, IRPF,...

2. Rentabilitzar recursos humans i materials
Fem Comptabilitat única, és a dir, que t’evites els problemes derivats de la gestió dels ingressos i
despesa a la teva Casa. Pot centralitzar algunes contractacions evitant paperassa a cada
organització. Pots acollir-te al paraigües únic d’assegurances. Aprofites les gestions de la
protecció de dades comú.
La Federació té un banc de recursos associatius (màquina de xapes, equip de llums per a concerts,
bafles, materials educatius, etc) que està a disposició de totes les associacions membres.

3. Possibilitat de contacte amb altres realitats nacionals i internacionals
El treball en xarxa és fonamental per a no sentir que estem sols. Hi ha un munt d’iniciatives i
persones amb les mateixes inquietuds, la Federació et permet posar-te en contacte i compartir
amb altres, aprofitar les sinergies.
Tenim relació des de fa anys amb gent interessant d’Aragó, Andalusia, Catalunya, Alemanya,
França, Romania,…
Som una entitat de vocació internacionalista i volem fomentar la coordinació i intercanvis amb
altres realitats per fer la xarxa d’entitats compromeses més gran.

4. La Federació és el canal de comunicació i coordinació entre Associacions i Cases de Joves,
fomentant el debat i l’intercanvi d’opinions i experiències entre elles. Serveix de recolzament front
a l’administració i els òrgans de participació juvenil.

5. Possibilita una major visibilitat. Preparar entre diferents entitats materials o campanyes és
més barat, i té més impacte social. Organitza activitats com el “Pren la teva ciutat”, El “Joc
Solidari”, Trobades”, “Jornades de reflexió”, “Formació”, “Acampades”, etc.
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OBLIGACIONS de les entitats membres
1. Assumir les funcions de Secretariat quan et corresponga. La seu oficial sempre serà Manises
a efectes burocràtics. Els membres del Secretariat de la Federació seran renovats anualment a les
trobades del Setembre.

2. Mantenir contacte mínim. Acudir a una reunió anual mínim en representació de la teva Casa.

3. La representació de la Casa sempre serà un/a jove soci/òcia major de 16 anys amb
responsabilitat dins de l'organització. Si l'organització te alliberats (persones contractades),
aquestos mai podran ser representants de la Casa. Això està més detallat al Reglament Intern.

4. Passar els comptes econòmics de manera ordenada i clara en el cas d'acollir-se a la
comptabilitat única.

5. Estar al dia amb la quota anual.
Quota anual per Projecte Membre: 60 €/any què s’abonarà per domiciliació o per
transferència en quantitat única de l'1 al 30 de setembre.
El primer any d’entrada a la Federació, l’entitat membre no pagarà quota.
Les entitats amb finançament públic de qualsevol tipus (municipal, provincial, autonòmic o
europeu), per subvenció pública, conveni o qualsevol altra fórmula, puntual, o continuat, deixaran
un 10% al fons comú de la Federació. Això possibilitarà el finançament de les estructures internes
de la Federació.
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FUNCIONS del Secretariat
1. Representar a l’entitat i complir totes les obligacions documentals.

2. Convocar la trobada anual. La intentarà fer coincidir amb la Trobada de setembre del
Moviment Associatiu Laic i Progressista (MLPV), del que fem part.

3. Comprometre’s a treballar pel bé comú de TOTES les organitzacions que formen part de la
Federació.

4. Facilitar el treball dels Voluntaris de Formació i professionals.
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2014-2016
línia estratègica

acció

Millorar la imatge
i la comunicació

Redisseny de la
imatge corporativa
de la Federació

logotip

Víctor Escoín

1/4/2014

nova pàgina web

web acabada

Víctor Escoín

1/5/2014

reeditar materials

revista de
presentació de la
Federació

Trobades
exteriors

Coordinar la nostra
presència al
CONFLU - Aragó

Acudir un mínim de
10 joves al CONFLU

Definir el fons
comú de diners
per a finançar les
gestions bàsiques
de la Federació

recuperar el
sistema de quotes
anuals i les
aportacions en
funció de
finançaments
públics, qui els
tinga.

Recuperar el
contacte amb les
entitats

Construir una base
de dades i
recopil·lar dades
dels membres de la
Federació i de les
entitats filles

accés php a la teva
fitxa de dades per als
usuaris

Establir el sistema
d’enviaments
centralitzats
Organitzar 3
trobades a l’any

Establir moments
de trobada i
formació entre les
diferents
associacions
membres

resultat

qui ho fa

Data límit

1/6/2014

Virginia Morales

tot l’any

Sergio Davia

1/5/2014

Víctor Escoín

1/4/2014

AV

1/8/2014

4 mails anuals de
comunicació general
de la Federació

AV

1/12/2014

Què 100 persones
d’almenys 6 entitats
diferents es troben al
llarg de l’any

AV

1/12/2014

Respondre la
pregunta de “Quants
membres som? i
organigrama
automàtic a la bd
escola (Col·laboració
amb escoladecases)
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Una de les trobades
ha de ser de
formació

Què acudisquen
almenys 20 activistes
d’esplais i Federació

AV

1/12/2014

Totes les trobades
han de tindre en
compte als
adolescents de les
entitats

inscriure un mínim
de 20 adolescents
d’entitats diferents a
cada trobada

AV

1/12/2014

Augmentar el
finançament
Federatiu per
enfortir la xarxa

Estudiar el
finançament
Europeu (Erasmus
+, Europa creativa),
estudiar les ajudes,
municipals i
provincials

Presentar almenys
una convocatòria

AV

1/12/2014

Fem XX anys com
a organització

Visibilitzar en web i
premsa

2 retalls de premsa
(paper o virtual)

AV

1/12/2014

Editar algun
material de
memòria històrica
(paper o
audiovisual)

300 exemplars/1000
reproduccions

AV

1/12/2014

11

