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“En una època en què els 
moviments neonazis amenacen 
amb fer seua gran part de la 
població juvenil, en què molts 
joves romanen adormits, 
passius i el sistema educatiu ha 
demostrat tindre pocs recursos 
per tal d’enfrontar-se al problema 
dels cada vegada més joves 
consumidors habituals de drogues” 
… Així resava el primer text 
introductori que la Federació llançà 
ara fa 20 anys a les seues primeres 
Cases de Joventut. En aquell 
moment ningú imaginava que, 
vint anys després, els moviments 
neonazis estarien en puixança, en 
un context de retallades de drets 
socials i laborals que en aquell 
moment semblaven intocables.

És la gent jove qui més patirà en 
el futur els efectes perversos de 
la seua invisibilitat administrativa. 
Però també són les i els joves 
qui més capacitat tenen per 
organitzar-se, i fer-hi front 
col·lectivament amb el seu temps 
lliure. Calen noves maneres de fer. 
És necessari que l’administració 
es llance a provar noves fórmules 
com les de la cogestió ciutadana, 
que són verdaderes matrius de 
gestació de ciutadans actius, 
vacunats contra les malaties del 
sistema.

Els grups de joves estan preparats 
per a gestionar els espais públics 
que ells mateixos utilitzen. Però 
semblen ser els únics en veure-ho. 
Aquesta publicació pretén ser una 
guia que convide els col·lectius 
juvenils a embarcar-se per fi en 
el treball en xarxa, i que aclarisca 
els dubtes sobre la història dels 
moviments juvenils, la realitat 
actual i sobretot, els perquès de tot 
allò que fem.
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
La Federació de Cases de Joventut 
ha tingut des de la seua creació 
l’objectiu de generar espais de 
trobada de les joves i els joves que, 
de manera crítica i activa, volen 
canviar la realitat que els envolta. 
En un món en què pareix que ara 
més que mai és necessari un 
canvi, les Cases de Joventut ens 
donen l’oportunitat de generar-
lo nosaltres mateix a partir de 
xicotetes accions i de crear una 
xarxa de moltes persones joves que 
tenen les mateixes ganes de canviar 
les coses.
Les Cases de Joventut ens 
permeten fer saber al món que 
les joves i els joves som persones 
crítiques amb la nostra realitat i ens 
impliquem per canviar-la, que no 
passem; que lluitem per aconseguir 
una societat més solidària, 
feminista, conscienciada amb el 
medi ambient, que valore i respecte 
totes les cultures i, per sobre de tot, 
que siga crítica i participativa en el 
seu entorn. I aquesta il·lusió i ganes 
de fer-ho es demostren en totes les 
Cases de Joventut on grups de joves 
es mouen i dediquen el seu temps 
lliure, convertint-se en agents del 
canvi. És el que fa possible que la 
Federació Valenciana de Cases de 
Joventut existisca.

Cristina martínez
(presidenta de la FVCJ)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Fa vint anys que teniu vint anys, 
i el vers de Serrat vos defineix 
doblement: dues dècades construint 
ciutadania i ciutadans de vint anys 
–bàsicament– decidits a agrupar-
se des d’una consciència cívica 
imprescindible en aquest temps.

“El Poeta demana al seu amor 
que li escriga”, sol·licitava Lorca a 
l’estimat en un dels seus sonets de 
l’amor fosc. Així ha sigut en aquest 
temps entre la vostra federació 
i l’extinta de Cases de Joventut 
d’Aragó; i així ha seguit sempre 
entre el vostre moviment i el nostre 
moviment laic i progressista; gents 
que s’escriuen i es reconeixen en 
els seus desitjos de reescriure 
el món. Gents que no esperen 
en va la paraula escrita, capaços 
d’esquinçar les nostres venes 
implementant projectes, activitats, 
objectius, somnis que desencaixen 
a mossegades un món que no 
podem acceptar. On “el sofriment 
és llei i l’amor deu ser l’esperança 
d’una felicitat que mereixem”. 
Com mereixia el coronel de García 
Márquez algú que li escriguera; 
i mereixem tots els reclutes 
d’aquest exèrcit que conformem, 
tenaços, alegres, enfurismats, les 
paraules amb què omplim la nostra 
imprescindible bogeria.

José Luis palacios, “palas”

Presen-
tació
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Els orígens de les 
Cases de Joventut 
1980

Venim d’èpoques de beneficència i 
programes de temps lliure i oci vacacional

1985

Any Internacional de la Joventut
Inauguració de la Casa de Cultura i 
Joventut de Manises

Revista Impherdivle

1986

Constitució Centre Juvenil En Marcha

1987

Inauguració de la nova seu de Radio Lluna

1989

Es crea l’IVAJ

Constitució del Centre Juvenil Peña Joven

1990

Constitució dels Centres Juvenils Albatros, 
Proyecto Joven i Entretiempo

1991

Pla Valencià de la Joventut

Constitució Centre Juvenil Onda Joven

Creació de l’associació Grups de Rock de 
Manises

Constitució Centre Juvenil ACM

1992

Constitució de la Federació de
Centres Juvenils de Manises

Constitució Centre Excursionista
Sargantana

1993

Creació de l’escola d’animació
Trajecte Associats

1994

Constitució de les Cases de Joventut Nau i 
Alvent de Manises

Dissolució dels Centres Juvenils i 
Associacions de Grups de Rock i integració 
a les Cases de Joventut Nau i Alvent de 
Manises

Constitució de la Federació de Cases de 
Joventut amb Quart de Poblet, Polinyà...

1995

S’aprova el decret que regula els Centres 
d’Informació Juvenil

1996

L’Escola d’animació de la Federació de 
Cases de Joventut és homologada per 
l’IVAJ

1997

17 Cases de Joventut a tot el País Valencià 
reuneixen a milers de joves al Pren la teua 
Ciutat al llit del Túria



L’associacio-
nisme juvenil
Europeu
El moviment de Cases de Joventut 
a Europa va sorgir anys després 
de finalitzar la II Guerra Mundial 
en diversos països i amb diferents 
noms, els Clubs Juvenils, les 
Cases de Joves i Cultura, les 
associacions juvenils… anaren 
completant, des de la seva creació, 
el panorama associatiu juvenil 
europeu que, fins al moment, 
s’havia caracteritzat per ser 
bàsicament de caràcter religiós o 
de caràcter polític.

Les Cases de Joventut es 
converteixen, des d’aleshores, 
en centres de convivència, llocs 
on desenvolupar iniciatives, 
amb caràcter laic i pluralista 
des del punt de vista polític, i 
especialment en alguns països 
amb una clara vocació de treball 
social i comunitari. Amb un gran 
recolzament de les diferents 
Administracions, però amb una 
gestió independent en mans de 
joves (com no pot ser d’altra 
manera a Europa), el moviment 
anomenat de Cases de Joventut 
cobreix definitivament un espai en 
el món associatiu juvenil al qual 
no arriben les entitats tradicionals. 
Les Cases de Joventut contribuïren 
a deixar en Europa un panorama 
de participació juvenil d’una 
elevada taxa d’associacionisme 
i d’una gran pluralitat de 
tendències.

Les Cases de Joventut Europees 
i autogestionades en totes les 
seves fòrmules estan federades 
en L’ECYC (Federació Europea de 
Clubs Juvenils – www.ecyc.org).

#1 COm ES 
pARTICIpA A LA 
RESTA D’EUROpA?

En el conjunt dels països de la Unió 
Europea, la taxa d’associacionisme juvenil 
entre els 15 i els 24 anys és del 25%. Com 
passa en el cas espanyol, aquesta taxa 
disminueix a mesura que s’eleva l’edat dels 
joves; dels 15 als 19 anys és lleugerament 
superior. Aquest descens està relacionat 
fonamentalment, amb l’acabament 
dels estudis i l’eixida del sistema 
d’ensenyament, a partir dels 19 anys.*

Les diferències més acusades apareixen 
en comparar els països del nord d’Europa 
amb els del sud. Les taxes associatives són 
sistemàticament más altes a països com 
Dinamarca, Luxemburg, el Regne Unit 
i Holanda que als països mediterranis: 
Grècia, Itàlia, Portugal, França i Espanya.

*font: Eurostat 2012
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Les organit-
zacions juve-
nils a l’estat
espanyol
A Espanya, a principis dels 80, 
els ajuntaments democràtics es 
van llançar a portar endavant 
projectes de Cases de Joventut i en 
pocs anys centenars d’aquests es 
repartien per tot l’Estat.

Pocs anys després, la major part 
van tancar, per falta d’un model 
clar de funcionament i per altres 
causes que requereixen d’una 
anàlisi profunda i extensa, difícil 
de fer en aquestes pàgines... La 
veritat és que les poques que van 
quedar es van posar en contacte 
amb la Federació Europea de 
Clubs Juvenils en un intent de 
trobar un punt de referència 
consolidat que possibilitara fer 
avançar els projectes amb joves. 
Mai es va produir la integració 
efectiva a la Federació Europea. El 
model de Gestió de les Cases de 
Joventut a Espanya, directament 
en mans dels ajuntaments, no 
era admès com a vàlid per a la 
Federació Europea.

S’havia errat el model, en 
moltes coses, fins i tot en una 
bàsica; la gent jove no se sentirà 
protagonista d’un projecte si 
aquest no és completament seu, 
fins i tot pel que fa a la gestió.

D’altra banda, la major part 
d’estudis de joventut coincideixen 
a afirmar que existeix un potencial 
de joves que no pertanyen a 
associacions de cap tipus i sí 
que desitjarien estar associades. 
Aquesta xifra va d’un 10 a un 
30% de la població juvenil, i varia 
segons els estudis i zones.

Traduint-ho d’una manera més 
clara: trobem que, mentre en 
quasi tots els països d’Europa, una 
persona jove vol associar-se ho fa, 
en el nostre país no (segons alguns 
estudis solament ho fa la meitat de 
qui que ho desitgen).

#2 UN pAÍS 
Amb bAIxA 
pARTICIpACIÓ 
JUVENIL

Les quotes d’associacionisme de joves al 
nostre país continuen sent, després de vora 
quatre dècades de democràcia, menors 
que les europees. La mitjana europea se 
situa en un 25%(però amb variacions molt 
significatives com la dels Països Baixos 
amb un 40%), i a Espanya els estudis la 
situen, en el millor dels casos, al voltant 
del 20%*.
Només la cinquena part dels joves estan 
associats.

Un baix índex d’associacionisme juvenil 
contrasta amb un alt percentatge de no 
associats que desitjarien estar-ho. / Alguns 
països europeus com Holanda tenen una 
taxa associativa juvenil del 40%. / Gairebé 
un 30% de joves urbans tindrien interés en 
participar en algun procés associatiu, i ara 
no ho fan.

*font: Eurostat 2012
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Joves en
xifres
TIPUS D’ASSOCIACIÓ 1995 2012

Esportiva | 38,9 | 27

Religiosa o d’apostolat | 17,6 | 11,6

Cultural | 13,7 | 12,9

Musical | 0 | 9,7

Recreativa | 6,4 | 19,7

Excursionista | 5,4 | 7,4

Benèfica-assistencial | 2,6 | 7

Cívica | 0,6 | 2,8

Pacifista | 0 | 1,9

De defensa dels drets humans 
(antics objectors) | 0,8 | 2,6

Ecologista, Defensa de la 
naturalesa | 1,4 | 5,7

Estudiantil | 0,6 | 9,6

Col·legi professional | 4,1 | 3,2

Partit polític | 4,7 | 2,8

Sindicat | 0,9 | 2,3

Feminista | 0,6 | 0,6

Un altre tipus | 1,5 | -----

#3 LA JOVENTUT: 
UNA DIFÍCIL 
INTEgRACIÓ 
SOCIAL

La difícil situació en què es troba la 
joventut ha provocat un rebrot d’actituds 
i idees racistes, l’increment de l’abús en el 
consum de drogues i la consolidació del 
meninfotisme i de la insolidaritat. / Segons 
el Centre Reina Sofia sobre Adolescència 
i Joventut, l’1,7% de joves de 15-34 anys 
han consumit una o més vegades cocaïna 
dins dels 30 dies anteriors a l’estudi, 
èxtasi, al·lucinògens o amfetamines el 
5,5%, i cannabis el 12,5%. / L’atur entre 
joves de 16 a 25 anys era d’un 46,6% el 
III trimestre de 2015. / Entre un 25% i 
un 40% de joves, segons estudis, tenen 
manifestacions de tipus racista.

Tant en periodes de crisi com en èpoques 
de benestar econòmic, la joventut pateix 
sempre les conseqüències de problemàtiques 
que s’estan convertint en eternes: l’atur, 
l’habitatge, les drogues, la falta d’activitat... 
A tot açò s’uneix una actitud, de vegades 
excessivament paternalista, per part de 
tots, que fa que les i els joves siguen poc 
protagonistes de la seua realitat.
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persones associades 
No associades amb desig de ser-ho

“L’asociacionisme juvenil. Dades 
per a Espanya, joves entre els 15 i 
els 29 anys (%).”
Font: Informe Juventud en España, 
INJUVE 2012. 

Els resultats d’aquesta mostra 
reforcen la conclusió a què 
arribem en un estudi anterior fet 
als municipis en el quals actua 
la FVCJ entre 2009 i 2014. La vida 
associativa dels joves transcorre fora 
de les organitzacions formals i de 
les vies de participació establertes, 
sense que existisquen associacions 
alternatives que canalitzen la 
participació juvenil. Açò no vol dir 
que els i les joves estiguen aïllats, 
sinó que participen en xarxes socials 
basades en afinitats culturals 
i personals [diversos autors]. I 
sobretot, s’han consolidat nous 
canals de participació i comunicació 
amb les noves tecnologies, que 
la joventut considera més fàcils i 
democràtics [Indicadors bàsics de 
joventut, Centre Reina Sofia 2014].
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organitzacions no lucratives. 
Vivim en un país on tan sols 1 de 
cada 5 persones realitza feines de 
voluntariat (hi ha països europeus, 
Anglaterra per exemple, on 
aquesta xifra se situa en una de 
cada dues).
Les Cases de Joventut pretenen 
ser un instrument que incremente 
el compromís social entre els 
i les joves, unes escoles de 
participació social on s’aprèn 
a treballar en equip, a assumir 
responsabilitats, a prendre 
decisions, a consensuar..., i tot 
açò desenvolupant un compromís 
social amb la realitat més 
immediata.

Pretenen ser plataformes 
d’iniciació, que generen una 
ciutadania solidària en la societat 
del futur.

En definitiva, les cases de 
joventut...

Són un servei públic, instrument 
imprescindible per a introduir 
en grups de joves hàbits de 
participació, generar en ells 
consciència de compromís 
social, és a dir, actituds 
solidàries, i exercitar la capacitat 
emprenedora. Són una peça clau 
per a la prevenció de conductes 
i comportaments antisocials, 
al mateix temps que són un 
instrument per a enfrontar-se al 
problema de les drogues.

Gestionades per la gent jove i 
amb un model obert, pluralista 
i independent garanteixen el 
seu protagonisme, dels joves, 
imprescindible perquè tot el que 
acabem de comentar es faça 
efectiu.

Què defineix
una casa de
joventut?

Aquestes han de ser potenciades 
per l’administració allà on no 
existisca un grup amb iniciatives 
i vocació de compromís i 
fomentades especialment allà on 
menys recursos i possibilitats de 
desenvolupament tinga la població 
juvenil.

Les Cases de Joventut a imatge del 
funcionament d’aquestes a Europa 
estan Federades. La Federació 
de Cases de Joventut exerceix 
tasques de coordinació entre les 
entitats, fomentant la creació de 
noves seus, formació dels seus 
voluntaris/àries, suport fiscal i 
administratiu d’aquestes...

En aquests moments les Cases de 
Joventut estem en reconstrucció, 
amb un nou model desproveït 
d’errors d’altres èpoques i teixit 
d’una tela més europea, més 
adequada als reptes de la societat 
actual. Moltes persones joves ja 
estan i moltes altres poden estar 
sent seduïdes per un projecte 
de futur, un projecte de Casa 
de Joventut al seu poble, al seu 
barri. Que aquest potencial humà 
de compromís futur s’aprofite 
depèn en gran mesura de que 
les diferents administracions 
siguen capaces de facilitar i 
recolzar el procés de creació i 
desenvolupament de les Cases de 
Joventut en barris, ciutats i pobles.

Per la seua estructura 
d’organització, la seua vocació de 
servei públic, el seu caràcter laic i 
independent i pel que signifiquen 
les Cases de Joventut pel que 
fa al protagonisme directe dels 
i les joves en la seua gestió, 
aquestes s’han convertit en un bon 
instrument que fa possible que les 
persones amb noves inquietuds, 
emprenedores, amb projectes 
socials, puguen desenvolupar 
les seues iniciatives. La nostra 
Federació busca que siguen 
ocupats espais als municipis 
que (en el que a moviments 
juvenils es refereix) a Europa ja 
estan ocupats des de fa dècades. 
I açò es fa inspirant-se en els 
diferents models de Centres - 
Cases - Associacions - Clubs 
Juvenils implantats en alguns 
països europeus, i partint de la 
base que l’AJUNTAMENT HA DE 
PROMOURE LA GESTIÓ DELS 
SEUS RECURSOS I ESPAIS PER 
LA JOVENTUT MATEIX, és és a dir, 
que aquesta ha de gestionar eixos 
espais. Açò ha quedat demostrat 
per la decadència de totes les 
malanomenades Cases de 
Joventut dirigides pel funcionariat 
els darrers anys.

Les cases de joventut dins de la 
“societat civil organitzada”.

Tan sols el compromís directe de 
la ciutadania en accions solidàries 
pot fer front als problemes 
de marginació social, d’atur, 
mediambientals, corrupció, 
retallades..., que pateix la societat 
actual.

Una de les manifestacions més 
importants d’aquest compromís 
són les accions de voluntariat 
(activisme, com ens agrada 
anomenar-lo a nosaltres) en 



Objectius de 
les cases de 
joventut
Totes les organitzacions juvenils de 
la Federació, tenim, d’una manera o 
d’altra, els següents objectius:

1. Promoure processos d’inserció 
activa de la gent jove en la societat. 
Així les associacions de joves es 
configuren com una Escola de 
Ciutadania.

2. Augmentar les pràctiques 
participatives, culturals, associatives i 
creatives de la població juvenil.

3. Afavorir el seu desenvolupament i 
autonomia social i personal.

4. Dotar de recursos, servir 
de recolzament i promoure la 
participació en les iniciatives de 
dinamització sociocultural de l’entorn 
o de la comunitat on s’ubiquen.

5. Fer participar la joventut en la 
resolució dels problemes socials, 
mediambientals, econòmics... del seu 
entorn des del coneixement previ a la 
realitat que els envolta.

6. Previndre l’abús en el consum de 
drogues i les conductes addictives.

7. Fomentar la integració de joves 
en situació desfavorida, grups 
minoritaris i promoure la convivència 
i la diversitat en totes les seves 
formes i expressions. Una Casa de 
Joventut és un espai de convivència 
i integració solidària, un veritable 
“espai 100% lliure de discriminació”.

8. Fomentar actituds solidàries i 
compromeses de caràcter quotidià 
i/o excepcional, denunciant injustícies 
socials allà on es produeixen.

9. Recolzar i promocionar les 
associacions juvenils existents que 
podran participar dels béns materials 
de la Casa de Joventut.

10. Participar en aquelles formes 
de coordinació amb institucions, 
associacions públiques i privades, 
col·lectius, xarxes i altres entitats 
d’interés social.

#4 NIVELLS DE 
pARTICIpACIÓ 
EN UNA CASA DE 
JOVENTUT 

Les Cases de Joventut són espais compromesos 
amb el foment de la participació, i per això 
afavoreixen processos d’implicació progressiva 
entre joves. Per aquesta raó respecten els diversos 
potencials existents i realitzen activitats que 
permeten la integració de joves en les seues 
estructures de participació.
A les Cases de Joventut pot participar qualsevol 
persona jove, siga quin siga el seu compromís i 
implicació. La seua estructura és oberta, i formada 
per diferents nivells de participació:

ANImADORES
ACTIVISTES

mEmbRES DE gRUp
USUàRIES

CONSUmIDORES

1. Animadors/ores 
voluntàries, implicades 
de manera conscient en 
la direcció de les Cases 
de Joventut i el Projecte 
Global.
2. Activistes de 
grup estable, amb el 
compromis de donar 
dinamisme als seus 
col·lectius i membres de la 
Junta Directiva de la Casa 
de Joventut.
3.Membres dels grups 
estables. Participants en 
l’activitat quotidiana del 
seu col·lectiu.

4. Usuaris/àries dels 
cursos i serveis de la Casa 
de Joventut.
5. Consumidors/ores de 
les activitats massives 
organitzades per la Casa 
de Joventut.
I dirigides a la totalitat 
dels i les joves del 
barri o localitat. La CJ 
crea els mecanismes 
pertinents perquè aquests 
joves coneguen la seua 
existència, i té una oferta 
d’activitats de les Cases 
de Joventut, oberta al 
conjunt de joves de 14 a 
28 anys fonamentalment.

LAFEDERACIÓ
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La necessitat
de promoure
un nou model 
associatiu i
ciutadà
Una democràcia no té una salut 
forta si la societat civil no està 
organitzada, açò és, si la ciutadania 
no forma part en un alt percentatge 
d’entitats socials a través de les 
quals es comprometen, des de 
l’acció, a col·laborar en la resolució 
dels problemes que els afecten, 
assumint el protagonisme de la 
resolució d’aquestos.

Partint d’aquest principi, els 
poders públics tenen l’ineludible 
compromís de fomentar el 
creixement de la societat civil, i 
més concretament, de fomentar 
la participació de la ciutadania a 
través de les associacions. Pel 
que fa a l’àmbit de la joventut, 
açò significa bàsicament dues 
coses: d’una banda, facilitar els 
recursos a les entitats juvenils 
de caràcter tradicional perquè 
puguen continuar mantenint-se i 
desenvolupar-se, i d’altra banda 
marcar una estratègia de suport 
clar a les noves iniciatives de 
caràcter associatiu, especialment 
a aquelles amb més possibilitat 
de continuïtat, intentant donar 
eixida a aquest potencial associatiu 
de caràcter nou existent entre la 
joventut.

Açò vol dir que al mateix temps 
que es continua ampliant el 
suport a programes i models 
d’intervenció que fomenten els 
moviments juvenils i tradicionals 
(convocatòria de subvencions a 
entitats juvenils...) cal inventar 
nous models d’intervenció que 
facen possible el desenvolupament 
de les iniciatives juvenils de nou 
ordre que necessiten d’espais i 
d’estructures noves i que, d’altra 
banda, en altres països europeus 
ja tenen la seua plasmació real des 
de fa dècades.

#5 EL SECTOR méS 
DINàmIC DE 
JOVES

Les Cases de Joventut agrupen el sector més 
dinàmic dels joves i possibiliten la realització 
i coordinació d’activitats diverses i plurals: 
joves amb interés en les més variades arts 
escèniques, en diferents esports, en les més 
diverses disciplines musicals, en diferents 
sensibilitats com l’ecologia o el pacifisme. 
Unitat, diversitat i pluralitat, per donar 
dinamisme als barris i a les ciutats.

Del rock a la música tradicional. / De 
l’ecologia a la solidaritat. / Del futbet a 
l’espeleologia. / De les danses populars al 
teatre.

9
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JUNTA DIRECTIVA

1 o 2 representants que tria cada Grup Estable de la Casa de Joventut.
Responsable de la Direcció de la C.J.

COORDINADORES D’àREA

A les Coordinadores d’àrea conflueixen les cinc tipologies de grups estables de les C.J.

Estructura 
orgànica de 
les organitza-
cions juvenils

pROgRAmACIONS

Cada animador voluntari o animadora voluntària dirigeix un Progra-
ma o àrea. Les més comunes són: Gestió Interna, Publicitat i Difusió, 
programa d’Acció Interna, Projectes entre associacions. Serveis, cursos 
i activitats puntuals. Àrea cultural. Àrea Esportiva. Àrea Musical. Àrea 
Social. Àrea 14-17. Creació i manteniment de Grups Estables.

EQUIp D’ANImADORS 
VOLUNTARIS I ANImADORES 
VOLUNTàRIES

Al voltant de 5 a 15 
membres majors de 17 anys 
responsables cadascú d’una 
programació. 

àREA CULTURAL

Està formada pels 
grups estables de 
caràcter cultural o 
recreatiu. Alguns 
dels grups més 
habituals són: 
fotografia, vídeo, 
teatre, danses, 
ràdio, revista...

àREA mUSICAL

Composta pels 
grups de caràcter 
musical: rap, rock, 
folk, heavy...

àREA ESpORTIVA

Està formada pels 
grups estables de 
caràcter esportiu: 
futbet, bàsquet, 
bàdminton,
hockey, muntanya...

àREA SOCIAL

Constituïda pels 
grups estables de 
caràcter de reflexió 
i estudi i intervenció 
en qüestions de 
caràcter social, 
solidaritat, medi 
ambient, foment de 
treball...

àREA 14/17

Formada pels 
grups d’educació 
en el Temps Lliure 
d’adolescents de 
14 a 17 anys. Convé 
que compte amb 
infraestructura 
diferenciada i 
apropiada.

LAFEDERACIÓ
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JUNTA DIRECTIVA

òrgan representant 
de la Casa de 
Joventut

COmISIÓ DE 
RELACIONS

representació 
en òrgans de 
l’administració, 
juntes de districte...
representació en 
òrgans del teixit 
associatiu

RECURSOS

infraestructura
material
econòmics

#6 DIbUIx DE LA 
pERSONA-CASA

DINAmITzADOR/A

EQUIp D’ANImACIÓ

responsable del Pla 
d’Animació

pROJECTES 
INTERASSOCIATIUS

dinamitzar l’entorn

CURSOS

...balls de saló, dansa 
africana, tai-chi, 
guitarra, monitors,...

gRUpS
ESTAbLES

escalada,
vídeo, còmic,

revista,
muntanya,
foto, dansa,

jazz, rap,
astronomia,
rol, futbet,
música...

11

LAFEDERACIÓ



Les Cases de
Joventut en
relació a al-
tres models 
d’intervenció
juvenil de 
l’administra-
ció
Existeixen altres models 
d’intervenció més directa per 
part de l’administració com 
són els Centres d’Informació 
Juvenil o “Les Cases de Joventut 
Municipals”, és a dir, gestionades 
directament pels ajuntaments. De 
llarga tradició en quant a la seua 
existència, i sense entrar a valorar 
altres aspectes més positius de la 
seua acció, cal acceptar l’evidència 
de la poca utilitat que han suposat 
aquests models d’intervenció 
juvenil. Aquests han produït l’efecte 
de crear en la població juvenil 
mentalitat de consum passiu de 
serveis produïts, dirigits, realitzats 
i protagonitzats exclusivament per 
l’Administració.

No obstant açò, cal destacar la 
feina d’animació juvenil realitzada 
per alguns d’aquestos serveis 
que per cert, en molts casos, han 
fomentat processos de creació de 
Cases de Joventut “no municipals” 
(És a dir, no gestionades per 
l’Ajuntament sinó pels mateixos 
grups de joves).

En altres llocs, aquesta política 
de suport al teixit associatiu 
existent s’ha plasmat en la creació 
d’Hotels d’Associacions, centres 
de recursos per a associacions 
on aquestes troben açò que en la 
seua entitat és difícil que existisca: 
ordinador, sala d’actes, equip de 
so... de vegades despatx i telèfon, 
wifi, etc.

Aquests “Hotels d’Associacions”, 
“Centres de Recursos per 
a Associacions” han estat 

denominades equivocadament, 
en molts casos, també “Cases 
de Joventut”. De vegades una 
Casa de Joventut Municipal ha 
sigut cedida a la gestió de les 
associacions del municipi o del 
mateix Consell de Joventut Local. 
Això ha passat contades vegades, 
sempre que fracassa el projecte de 
funcionament mitjançant la gestió 
directa de l’Ajuntament.

#7 SET pROpOSTES 

“L’aposta per una política municipal de joventut per 
l’emancipació i el protagonisme de les persones joves”

1. Els Ajuntaments no han d’organitzar activitats en el 
temps lliure. Proposem, en concret, que els Ajuntaments 
deixen d’organitzar viatges, concerts, acampades, 
excursions, per a joves i traspassen aquests recursos a les 
entitats.

2. Garantir les infrastructures de locals per a les 
associacions, especialment per a eixes que realitzen 
activitats educatives en el temps lliure amb i entre joves.

3. Donar protagonisme al conveni com a mètode 
de relació amb les associacions. Confiem que les 
associacions ho sabran fer, i les recolçarem en la seva 
tasca.

4. Proposem que els ajuntaments atorguen una primacia 
al sector no lucratiu enfront de les iniciatives lucratives 
que fan negoci amb els serveis municipals. Els diners que 
ingressa una associació, s’inverteixen en la comunitat, 
generen emprenedurisme i creen llocs de treball directes i 
indirectes entre la joventut.

5. Treballar dins d’un model en què l’educació i l’acció 
siguen la base de les activitats al temps lliure amb 
joves. No la simple utilització d’aquestes com un buit 
entreteniment i consum.

6. Volem l’enfortiment de la participació juvenil al 
municipi. La veu de la joventut enforteix un poble. 
Manifestem el valor d’una democràcia activa, crítica i la 
construcció compartida.

7. Enunciem la importància de que els ajuntaments 
recolzen la formació d’equips dinamitzadors 
compromesos i personal tècnic sensibilitzat amb la 
realitat juvenil, la participació i l’educació popular.

LAFEDERACIÓ
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Què és 
La Federació?
La Federació Valenciana de 
Cases de Joventut (FVCJ) 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 Alvent (manises), NFR 
(polinyà del xúquer), la Cebollera 
i l’Amagatall (Quart de poblet). 

Estem 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, 
que treballen a nivell local per 
millorar la participació social dels i 
les joves valencianes.

Creiem 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 
del col·lectiu, pel bé comú.
és moment de reclamar la 
involucració ciutadana en la 
gestió d’allò públic.
per això ens declarem com a 
grups madurs i capaços per 
dirigir tots aquells serveis que 
ens afecten.
és l’hora de passar del “jo t’ho 
faig” al “fem-ho conjuntament”.

Com funciona la Federació? Com 
s’organitza?

Secretariat
Està format per un equip 
voluntari 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 les i els membres 
del Secretariat que tinguen dret a 

vot. És responsable de la direcció 
i la presa de decisions entre 
Assemblea i Assemblea. Les seues 
funcions exactes estan detallades 
als Estatuts.

Assemblea general
Un grup de persones delegades 
triades per totes les Entitats 
aproven informe de gestió, PAC, 
Memòria, Balanç econòmic, 
Pressupost, entre d’altres. Tria al 
Secretariat. L’Assemblea és oberta 
a totes les persones sòcies de les 

Entitats membres, a professionals 
que dinamitzen les entitats, a les 
altres entitats del Moviment de 
Temps Lliure i a la ciutadania en 
general. Això s’explica millor als 
Estatuts i al Reglament Intern.

Associacions membres
Són les entitats (regulades 
administrativament o no) que 
formen la Federació. A la web 
www.lafederacio.org teniu la 
informació.

#8 UNA 
ORgANITzACIÓ 
pENSADA pER A 
pARTICIpAR

L’organització de les Cases de Joventut 
té un objectiu prioritari: possibilitar la 
màxima participació de joves en la gestió 
diària. El Pla Anual de la Casa pretén 
fomentar hàbits de participació social. Per 
tal que els i les joves es convertisquen en 
una ciutadania activa i participativa no hi 
ha res de millor que assumisquen la direcció 
del seu temps lliure.

Una estructurada organització democràtica 
garanteix la participació de la gent jove en 
les estructures de les Cases de Joventut. / Els 
equips d’animació voluntaris: dirigeixen els 
programes d’intervenció social de la Casa de 
Joventut. / Òrgans de treball, coordinació 
d’àrees, estudi, relacions amb l’entorn. / 
Les Juntes Directives:on participen joves 
que representen els col·lectius de les Cases i 
assumint la direcció.
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El treball en 
xarxa: totes i 
tots una!
De tot el que hem construït al 
llarg dels anys de treball activista, 
sentim molt d’orgull d’una cosa:
conseguir trobar punts en comú 
entre totes les organitzacions.

Cada Casa de Joventut, cada 
entitat, col·lectiu, associació o 
grup de joves, té la seua pròpia 
fòrmula ciutadana. Reconeixem 
la diversitat en un món que busca 
simplificar. Sentim orgull de tindre 
organitzacions amb especial 
inclinació a la defensa del medi 
ambient, o altres amb una gran 
capacitat d’acció política local. Hi 
ha grups de joves locals que saben 
com n’és d’important la lluita 
contra els moviments feixistes 
i s’esforcen en fer-ho visible 
dia a dia. Altres, fan educació 
voluntàriament perquè creuen que 
no hi haurà canvi social si no ens 
preocupem d’aprendre en conjunt. 
Hi ha grups que exerceixen la 
llibertat de dir el que pensen a 
través del teatre o de la literatura, 
art en general. Hi ha músics i 
músiques que es comprometen 
amb causes solidàries o 
reivindicatives i fan de la música 
instrument de transformació.

Però tots els col·lectius tenim 
en compte una cosa, i per això 
pertanyem a la xarxa: la laïcitat 
com a element comú a la nostra 
vida associativa, i el progrés, 
perquè volem canviar tot allò que 
passa al nostre voltant i que no ens 
agrada. La premisa és que altre 
món és possible.

La laïcitat, que amb la frescura i 
sobrietat del pensament juvenil 
proposa enraonar i qüestionar el 
nostre voltant, amb l’única intenció 
de construir un món carregat 
de felicitat. Una laïcitat que no 
comprén de dogmes de fe i es 
manté ferma en el respecte de la 
diversitat d’idees i de creences en 
la vessant pública de la vida, que 
reserva a l’esfera privada allò no 
universalitzable. Així de fàcil. La 

#9 SIgUEm 
NOSALTRES, 
SIgUEm méS 
LLIURES

En els darrers anys els projectes locals han 
progressat i millorat la seva capacitat de fer 
sols. Des de cada realitat s’explora, investiga 
i promou continuadament fòrmules creatives 
per obtindre recursos.

Totes les associacions som autogestionades, 
ja que són els i les joves qui les governen. 
Ens fixem molt en una cosa: que els 
nostres ingresos tinguen origens diversos, 
independents els uns dels altres i que la 
majoria (almenys la meitat) siguen propis.

Malgrat això necessitem la col·laboració 
de tots i totes. Les administracions han 
de cuidar el teixit associatiu i respectar 
l’autonomia de les entitats. Volem un model 
d’associació més europeu, capaç de gestionar 
serveis, de la mà de l’administració.

laïcitat no entén de l’existència 
de déus que ens condemnen i 
jutgen, alliberant-nos de tota 
responsabilitat sobre els nostres 
actes. Som laics front als dogmes 
del capitalisme o del mercat. La 
laïcitat és imposible entendre’s 
sense el pensament crític i 
humanista.

En el desig constant de 
transformació social ens construïm 

com a escola de lideratge juvenil. 
Ens ensenyem a ser lliures a 
partir dels nostres propis errors. 
Aprenem mirant-nos i ens 
transformem a cada pas mentre 
transformem, de manera més o 
menys conscient, el nostre entorn.

Una laïcitat i un desig de 
transformació social que ens han 
conduït a ser, indefugiblement, 
escoles on s’ensenya democràcia.



Ideari de 
les cases de 
joventut
Som les Cases dels i les Joves. Hem 
obert els braços i les portes de molts 
pobles, de barris, de ciutats. Estem 
gestionades per un batec creatiu, 
per un projecte jove. Avui celebrem 
la inauguració. Avui destapem 
mil idees plurals, i un presagi de 
potencial renovador envaeix el nostre 
espai, vents amb la consciència 
rebel, veus de joventut enaltides per 
regenerar la societat, el compromís 
fet projecte. Les i els joves hem obert 
el camí del futur amb la motxilla 
plena d’alternatives: una escola de 
ciutadania, una escola de democràcia, 
una escola de llibertats i de drets, una 
escola de participació. Ací es preveu 
el meninfotisme i el consum de 
drogues com a alternativa a l’oci.

La rebel·lia està guanyant la batalla. 
Vol exercir les seues llibertats, vol 
assumir les seues responsabilitats, 
vol col·laborar... i exigirà.

Aquest és el manifest que requereix 
una renovació aviat. Aquestes seran 
les seues normes inicials obertes al 
progrés i la imaginació creativa.

pUNT pRImER
DENOmINACIÓ
Les Cases hem tingut tradicionalment 
personalitat jurídica pròpia. Hem 
sigut subjectes de drets. Tenim entre 
d’altres, dret al nom propi. Per això 
triem ser “Cases de Joventut”.

pUNT SEgON
LA IgUALTAT DE SExES
Nosaltres, parlant en femení, com 
correspon a la veu de les Cases, 
exigim respecte als drets iguals de 
les persones sense la més mínima 
discriminació, és a dir, dones i homes 
tindran dret a la igualtat total, al 
respecte natural i a les estupendes 
diferències que els adornen. 
Defensarem el principi de coeducació.

pUNT TERCER
pROTECCIÓ DEL mEDIAmbIENT
Pensem que el planeta no està en 
el seu millor moment. Sembla que 
podem explotar-lo indefinidament. 
Col·laborarem amb les associacions 
ecologistes, els defensors i les 
defensores de la natura, les 
organitzacions mediambientals. 
Tindran obertes les nostres portes 
i les nostres eines de reparar 
paisatges, i ens comprometem a fer 
tot el que calga per a no embrutar 
més, per a no destrossar més la 

natura.
pUNT QUART
DEmOCRàCIA
La democràcia és imperfecta, però és 
l’única eina que tenim per organitzar 
la societat, ara per ara. Reclamem 
el dret a participar activament de 
la vida social i política del nostre 
poble, a usar els recursos públics 
que l’administració té l’obligació de 
posar al nostre abast. Les Cases de 
Joventut hem nascut independents, 
tenim vocació d’independents i serem 
sempre independents. Rebutjarem 
implacables les manipulacions 
partidistes, interessades o sectàries, i 
promulgarem el principi d’autotutela i 
de subsidiarietat.

pUNT CINQUé
pLURALITAT
Estem obertament contra el racisme, 
i qualsevol actitud xenòfoba. 
Defensem la varietat i la diversitat, 
dins la unitat de la joventut. Hi tenen 
cabuda totes les races, les cultures, 
les civilitzacions, les idees, les formes 
de sentir i d’expressar-se i els 
corrents d’aire nou. Sols tanquem al 
tancament. Lluitem per una societat 
verdaderament lliure, i el sol fet de 
lluitar per la llibertat ja ens fa lliures.
 
pUNT SISé
LA VIOLèNCIA COm A 
CONTRAVALOR
Rebutgem la violència psíquica, física, 
de gènere, bullying… Però sobretot 
la violència estructural, sovint 
silenciosa, que provoca les injustícies 
socials! 
Ens mourem sempre del costat del 
pacifisme.

pUNT SETé
REbUIg DE LES DROgES COm 
ALTERNATIVA A L’OCI
Sabem que mentre una persona 
jove es droga, una de poderosa es 
frega les mans. Refusem qualsevol 
perill d’addiccions que puga limitar 
la llibertat. Repudiem l’abús de les 
drogues com a entreteniment per 
passar el temps. Anhelem la claredat, 
natural i creativa, de les capacitats 
mentals... i posem en marxa els 
nostres fonaments com a projecte 
alternatiu al temps lliure que fomente 
els hàbits culturals i esportius.

pUNT VUITé
LA SOLIDARITAT I 
LA JUSTÍCIA SOCIAL
Lluitem per disminuir les diferències 
Nord-Sud, per un repartiment més 
just de la riquesa al món. Tot dret 
no universalitzat no és un dret, sinó 
un privilegi. El nostre consum afecta 
de manera determinant a la situació 
d’altra gent al planeta. “Si a l’Índia 
totes les persones tingueren un cotxe 
aparcat a la porta com a Europa, 
caldrien 3 planetes per a poder 
fabricar-los”, (Galeano). 

Diem no al consumisme, volem 
un consum crític i responsable. 
Rebutgem l’explotació infantil, i la 
pèrdua de drets pel simple fet de 
nàixer en llocs diferents.

pUNT NOVé
DEFENSA DE LA JOVENTUT méS 
DESFAVORIDA
No hi haurà barreres per a la 
joventut infortunada, desvalguda 
o amb disfuncions. Les Cases de 
Joventut són espais inclusius. Front 
a l’exclusió, la injustícia social i les 
situacions de desigualtat preferim el 
respecte a les diversitats funcionals i 
socials. Tothom trobarà activitats que 
se li adapten!

pUNT DESé
CONTRA L’ATUR
No hi ha pitjor companya per a un 
jove, per a qualsevol persona, que 
l’atur i la inactivitat.
Les Cases assumim el repte de 
convertir-nos en col·lectius actius 
i compromesos en la lluita contra 
l’atur, des de la més ferma posició 
davant l’explotació dels treballadors i 
treballadores i la precarietat laboral.

pUNT ONzé
LAïCITAT I CONSCIèNCIA CRÍTICA
Som una organització laica, i això 
vol dir que pots creure en el que tu 
decidisques. Fins i tot pots no creure 
en res. A nosaltres ens dóna igual, 
perquè pensem que les creences 
religioses són una cosa privada.
Pensem críticament, perquè dubtem 
que les coses siguen com ens les 
conten. Volem decidir nosaltres 
mateix, i no ho farem sense reflexió. 
Reconeixem el pensament crític com 
l’única via per a millorar la societat.

pUNT DOTzé
DEFENSA DE LA CULTURA DE bASE 
I pOpULAR
Defensem una cultura diferent, una 
cultura lliure, creada per nosaltres 
mateix. Una cultura de barri, en 
xicotets grups, no cultura de masses, 
ni cultura consumista, ni cultura 
elitista. Treballem per una cultura que 
transforme, que siga alliberadora i en 
valencià.

ÚLTIm pUNT bàSIC.
El manifest queda obert al seu 
desenvolupament.
Les i els nostres joves tenen, i tindran 
sempre, la paraula.

15

LAFEDERACIÓ



Per a entrar a 
la Federació 
Valenciana 
de Cases de 
Joventut
1. La vostra Associació Juvenil, 
Casa de Joventut, Agrupament, 
Col·lectiu, o entitat, ha de redactar 
una carta on exposa els motius 
pels que vol formar part de la 
Federació, sol·licita formalitzar 
l’entrada a Federació i sol·licita 
una reunió (proposant data) a 
mínim 2 setmanes vista, amb 
alguna persona d’aquesta per 
explicar i concretar detalls. Heu 
d’adjuntar una còpia de:
• estatuts,
• acta fundacional,
• el document d’actualització al 
registre de l’última junta.

2. Totes les associacions tenen 
ideologia. Junt a la carta de motius 
heu d’adjuntar quin és el manifest 
o ideari de la vostra organització. 
La Federació tenim un manifest 
i formem part d’un moviment 
associatiu de temps lliure 
anomenat “Laic i progressista”. 
Podeu consultar sobre la nostra 
entitat a www.lafederacio.org.

3. Si l’associació no està 
consituïda legalment, i voleu 
fer-ho, podeu demanar-nos 
ajuda a la Federació o a una altra 
de les entitats membres. Si no 
voleu constituir-vos legalment, 
expliqueu-nos-ho, i trobarem 
solució, és possible funcionar sota 
el paraigües d’altres entitats com a 
grup juvenil.

Quan entreu a la Federació heu 
d’assumir una aportació econòmica 
anual per a les despeses comunes 
a tots els col·lectius que la formem. 
Teniu en compte que la Federació 
ofereix un paraigües legal que 
si l’assumiu individualment, 
resulta inassumible en molts 
casos. A la nostra pàgina web 
www.lafederacio.org trobareu un 
document que resumeix els drets i 
deures dels grups membres de la 
Federació, són molt senzills.

Si t’has integrat fa poc a una Casa 
de Joventut, Col·lectiu, Associació 
o Grup de Joves, tindràs alguns 
dubtes sobre on t’has posat 
exactament.

Què és una Casa de Joventut?
És un lloc on les i els joves es 
troben, posen en marxa les seves 
inquietuds i organitzen les seves 
activitats de manera autònoma. És 
a dir, és un espai governat per joves, 
on totes les decisions les prenen la 
gent jove que hi forma part d’una 
manera o d’altra.

La Casa de Joventut és un servei 
públic gestionat de manera 
independent pels mateixos grups 
de joves.

Hi ha Cases de Joventut que estan 
ubicades a espais propietat de 
l’administració pública (és a dir, 
de totes i tots), i hi ha Cases de 
Joventut que fins i tot gestionen el 
seu propi espai, sempre de manera 
oberta al públic.

Com funciona una Casa de 
Joventut?
Una Casa de Joventut està pensada 
per acollir a joves de més de 14 
anys, tot i que conté grups d’activitat 
com els esplais que a més, 
ensenyen a participar els i les més 
menudes i també hi formen part. En 
ella existeixen grups estables que 
fan diferents activitats (Rol, Jocs 
de Taula, Teatre, Ecologia, Cinema, 
Educació, Solidaritat, Blog...) i 
un equip d’animació voluntari 
que s’encarrega de tasques 
d’organització i dinamització de la 
Casa de Joventut.
Amb representants de cada grup 
estable es forma la Junta Directiva 
que és qui té la responsabilitat 
de gestionar la Casa de Joventut. 
La Junta Directiva també té 
president/a, vicepresident/a, 
secretari/a i un/a tresorer/a qui es 

tria per Assemblea (Reunió del 
conjunt de membres dels grups i 
sòcies i socis de la Casa).
De què van les Cases de Joventut?
Hi ha un manifest de les Cases de 
Joventut que té 12 punts i que parla 
de què van les Cases:

Són espais de convivència de  •
joves. 
Igualtat de sexes: defensa i lluita  •
per la igualtat efectiva entre 
home i dona.
Defensa, protecció i conservació  •
de la Natura.
Democràcia: ciutadania activa i  •
principi de subsidiarietat.
Pluralitat i llibertat: contra el  •
racisme i la xenofòbia.
Rebuig de la violència com a  •
mètode per aconseguir les coses.
Ús del temps lliure alternatiu  •
a l’abús de les drogues i altres 
addiccions.
Solidaritat Nord-Sud i justícia  •
social.
Per la inclusió de les diversitats:  •
en defensa de la població jove 
més desfavorida.
Contra l’atur des de la lluita: no a  •
l’explotació i precarietat laboral.
Laïcitat i consciència crítica. •
Per una cultura de base, popular,  •
amb sensibilitat per defensar i 
potenciar l’ús del valencià.

Ens agrada, a més, que cada casa 
elabore el seu propi manifest, i faça 
propostes de millora contínuament 
a aquests punts bàsics.

Què és la Federació de Cases de 
Joventut?
És la unió de totes les Cases de 
Joventut, i serveix per a:
A. Coordinar activitats conjuntes 
entre les diferents Cases i fer 
intercanvis entre aquestes. 
B. Ajudar a les Cases en els 
aspectes burocràtics: comptabilitat, 
subvencions, papers...)

En resum


