FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA ANY 2014

QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT?
La Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana som una organització juvenil,
de caràcter laic, pluralista i no lucratiu (ONL), i independent d'altres institucions. Ens regim
per principis estrictament democràtics i participatius, i portem des de 1994 coordinant
accions territorials i serveis per a les associacions juvenils de la Comunitat sense distinció de
que estiguen federades o no.
Som un instrument al servei de les Cases de Joventut i grups de joves i fomentem el treball
mancomunat entre elles, oferintlos tots aquells serveis que els enforteixen com a entitat
ciutadana.
Ens encarreguem de:
 la formació,
 l'assessorament i la gestió jurídica, econòmica i fiscal de les cases,
 la responsabilitat civil,
 el desenvolupament de solucions informàtiques,
 la mediació amb les administracions locals,
 la confecció de materials educatius i de difusió de valors i campanyes,
 la metodologia d’educació en la participació per a adolescents i joves,
 el diagnòstic de la realitat juvenil dels municipis on treballem,
 el manteniment d'un banc de recursos compartit i,
 l'afavoriment del treball en xarxa, els espais de trobada i la visió
internacionalitzadora.
Apostem per que els joves s’associen i siguen els protagonistes del seu propi temps lliure.
Treballem de la mà d’instituts de secundària, de les administracions públiques i d’ONGD’s del
territori valencià.
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. 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 “femho junts”.
Comptem amb un Secretariat que dirigeix l’entitat de manera democràtica, un cos tècnic i un
banc de voluntariat en tot el territori, les dades d’aquest any 2014 són:
32 joves activistes i animadors/es voluntaris/àries
9 Cases de Joventut locals
15 municipis on tenim presència
690 joves federats/des

QUÈ SÓN LES CASES DE JOVENTUT?
Tan sols el compromís directe dels ciutadans en accions solidàries pot fer front als problemes
de marginació social, d'atur, medi ambientals, 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 anomenarlo a nosaltres) en organitzacions no lucratives. Vivim
en un país on tan sols 1 de cada 5 joves realitza feines de voluntariat (hi ha països europeus,
Anglaterra per exemple, on aquesta xifra se situa en un de cada dos).
Les Cases de Joventut pretenem ser un instrument que incremente el compromís social entre
els/as 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.
Pretenem ser plataformes d'iniciació, on generar ciutadans solidaris en la societat del futur.
En definitiva, les cases de joventut...
Som un servei públic, instrument imprescindible per a introduir en els joves hàbits de
participació, generar en ells consciència de compromís social, és a dir, consciència d'actitud
activa solidària, exercitar la capacitat d'emprenedors/es i són una peça clau per a la
prevenció de conductes i comportaments antisocials, al mateix temps que som un instrument
per a enfrontarse al problema de les drogues.
Gestionades pels joves i amb un model obert, pluralista i independent apostem pel
protagonisme dels joves, imprescindible perquè tot el que acabem de comentar es faça
efectiu.
Pensem que les Cases 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 tinguen els i les joves.
Les Cases de Joventut a imatge del funcionament d'aquestes a Europa estan Federades. La
Federació Valenciana 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. Molts joves ja estan i molts altres poden estar sent seduïts per un
projecte de futur, un projecte de Casa de Joventut al seu poble, al seu barri. Què aquest
potencial humà de compromís futur s'aprofite depèn en gran mesura de que les diferents
administracions siguen capaços de facilitar i recolzar el procés de creació i desenvolupament
de les Cases de Joventut en barris, ciutats i pobles.

La Federació Valenciana de Cases de Joventut fem 20 anys

20 anys d’educació al temps lliure. D’aprendre junts a autogestionarnos, a construir el
nostre temps lliure sense tuteles. La Federació ens debem a les entitats que hi formem part.
Només “som” si les entitats locals “son”.
Són 20 anys d’existència com a instrument dels moviments socials juvenils.
Han passat per les entitats i les activitats més de 8000 joves del País Valencià.
38 municipis històrics en la xarxa.
20 anys de treball per construir una realitat valenciana més oberta, solidària i compromesa.
Els joves no passem!

“Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys i encara tinc força, i no tinc
l’ànima morta, i em sento bullir la sang. […]
Vull alçar la veu, per una tempesta, per un raig de sol, o pel rossinyol
que ha de cantar al vespre.
Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys i encara tinc força, i no tinc
l’ànima morta, i em sento bullir la sang.
Fa vint anys que tinc vint anys. i el cor, encara, s’embala, per un
moment d’estimar, o en veure un infant plorar…
Vull cantar l’amor. Al primer. Al darrer. Al que et fa patir. Al que vius
un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots solsi sense cap amor
van passant pel món.
Vull alçar la veu, per cantar als homes que han nascut dempeus, que
viuen dempeus, i que dempeus moren”
Serrat

RESUM D’ACTIVITATS 2014
TROBADES I JORNADES DE JOVES
XX ACAMPADA DE JOVES  1012 GENER Alcossebre
30 joves acampats
12 voluntaris/àries
4 cases de joventut implicades
L’acampada és un moment de passarho bé i trobarse amb els companys de
cases d’altres pobles, i posarse al dia. Els joves van aprofitat la trobada per
explicarse les activitats que fan per treballar l’ideari de valors de les cases
(solidaritat, reflexió crítica, llibertat, ecologia, pacifisme, autogestió).
L’equip d’animadors/es, sobretot es va compartir les fòrmules que gasten
algunes de les entitats per aconseguir diners i finançar les seues pròpies
activitats.

XX TROBADA DE FORMACIÓ 1718 MAIG Benicàssim
125 joves participants
22 entitats implicades
12 activitats, tallers, xarrades, debats...
Vam recórrer els 20 anys d’història de la Federació i les polítiques de joventut,
deixant clar que una de les coses fonamentals que ha fracassat de les polítiques
juvenils valencianes ha sigut que s’han fet d’esquenes als propis joves. El matí
amb tallers exprés que pretenien millorar la qualitat del treball de les entitats
juvenils assistents en el futur. Es parlà de com fer reunions, com treballar en
equip, com aprofitar els errors, i els secrets del treball en xarxa. Durant la
vesprada els joves voluntaris d’esplais i els joves de les entitats juvenils feren
sessió de treball intern per comprendre millor la metodologia dels esplais i de les
Cases de Joventut. El diumenge de matí tancaren amb les conclusions de les
jornades i les línies de futur del pròxim anys.

ENTRECASES 12 al 17 JULIOL 2014 Betxí
32 adolescents participants
17 activistes voluntàries
6 dies
4 cases implicades en l’organització
8 entitats col·laboradores
21 activitats
Entrecases 2014, la nostra colònia d’estiu per adolescents, tanca amb un èxit de
valoració per part tant dels joves com dels voluntaris organitzadors. Activitats
com els muralls, la pintura de Susana Calpe, la nit del Terror, el Cluedo o els
audiovisuals han sigut les millor valorades pels joves.
Gràcies al treball en xarxa de totes i tots les entitats implicades es va fer
possible que Betxí haja sigut, per uns dies, municipi compromès amb l’educació i
la participació juvenil.

PREENTRECASES 2021 DESEMBRE 2014 VilaReal
42 adolescents participants
12 activistes voluntàries
4 cases implicades en l’organització
10 activitats
Les Cases de Joventut gestionades per joves hem tancat l’any amb el
PreEntrecases 2014, la trobada de joves de 14 a 17 anys que posa en valor la
importància d’expressar les nostres inquietuds com a joves!
Aprofitem l’oportunitat per a engrescar projectes conjunts, compartir
metodologies per a fomentar la participació en els nostres municipis i començar
a planificar l’Entrecases 2015.

EL NOSTRE MANIFEST

CAMPANYA
#CAPPERSONAIL·LEGAL
1500 beneficiaris de quatre centres educatius de Quart de Poblet, Betxí i Benicàssim
Campanya conjunta de les cases de joventut al mes d’abril. Una campanya
d’enganxines i xapes amb el hashtag tuiter #cappersonail·legal, en resposta als
abusos i maltractaments als CIES (internament d’immigrants) a les fronteres a
l’estret.
Condemnem el maltractament, abusos i poca humanitat amb que considera als
africans que venen a la nostra terra en busca d’una vida millor. El sistema que
ens han muntat la banca i els especuladors fa que siga més fàcil atravessar
Europa si eres un encisam, o altra mercaderia que si eres una persona.

CAMPANYA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN LES ELECCIONS DE MAIG
Davant la realitat de la desconexió entre els joves i la política, hem apostat per motivar als
joves a emetre el seu vot en les eleccions de maig amb una campanya online. Un vot jove,
un vot:
 en defensa dels drets socials,
 per una sanitat gratuïta i de qualitat
 contra les retallades ordenades a EuropaAlemanya
 per una educació pública, laica i en valencià
 per tota aquella gent que s’ha quedat sense casa
 perquè el poder financer desaparega dels governs i els partits
 contra la corrupció
 per la protecció ambiental
 en solidaritat amb l’emigració
 pel dret a decidir sobre els nostres cossos
 per la justícia social

JOC SOLIDARI 9 ABRIL 2015 Quart de Poblet
63 infants i joves participants
34 voluntaris i voluntàries
11 entitats col·laboradores
6 projectes recolçats
18 activitats, gyncanes, concerts, sopars
L'aportació solidària dels ajuntaments a través del 0,7%, és gestionada per
grups de voluntaris/àries que organitzen un joc de conscienciació en solidaritat
en el que cada punt equival a ajuda solidària. Una manera de rendibilitzar
socialment l'aportació al 0,7% i més!

REUNIONS I ASSEMBLEES
PLENARIS 4 NOVEMBRE 2014 Manises
24 joves activistes voluntàries
12 entitats participants
En aquests plenaris es fa una roda de coordinació en la que totes les Cases
posen en comú la seua situació actual, i les activitats del proper trimestre, així
com aquelles sinèrgies que puguen apareixer entre les diferents Cases de
Joventut.
En segon terme l’equip d’Animadors de la Federació va compartir les
informacions importants i comuns a totes les seus (banc de recursos, properes
activitats, formacions,…).
En últim terme es planteja debat sobre alguns temes polèmics o d’especial
rellevància als Joves associats, i altres coses que puguen sorgir.

XX ASSEMBLEA 28 SETEMBRE 2014 Manises
42 joves activistes voluntàries
11 entitats participants
Oberta a la ciutadania associada en general, és un espai de trobada, de reflexió i
treball conjunt, per activar el nou curs 2014/15.

RELACIONS AMB ALTRES COL·LECTIUS DE JOVES
DE L’ESTAT
TRANCADA CASALS DE JOVES DE CATALUNYA 45 OCTUBRE 2014 Sant Pere de Ribes

4 joves activistes voluntàries en treball conjunt amb els activistes dels Casals
Dos dies plens de tallers, xerrades, i activitats esportives, sense oblidar la part
més lúdica.
Enguany La Trancada es va celebrar els dies 4 i 5 d'octubre i un equip de cinc
activistes valencians ha participat.

TRANSFORMA DEL CASALS DE JOVES DE CATALUNYA 8 NOVEMBRE 2014 Cornellà

5 joves activistes voluntàries en treball conjunt amb els activistes dels Casals
Ha sigut un cap de setmana molt profitós en el que responsables valancians de
cases han conegut la realitat d’altres territoris i han fet xarxa amb els casals. Un
punt de trobada, reflexió i debat sobre els espais que tenim i que volem
aconseguir. Ara més que mai cal un espai de joves en cada barri, en cada poble
per aprendre a ser ciutadans actius.

CONFLUÈNCIES HIVERN 58 DESEMBRE 2014 Torrellas (Saragossa)

5 joves activistes voluntàries en treball conjunt amb els activistes d’Aragó
Confluències és un espai de trobada associativa i vacacional que cada any
reuneix a diversos centenars de joves, convocats per diferents col·lectius que
conformen el Moviment Laic i Progressista d'Aragó i les seues organitzacions de
referència estatal i internacional.
Es realitza en la localitat saragossana de Torrellas; en un complex formatiu
conformat pel Centre de Formació La Nau, el Centro de Profesores El Especiero,,
i diverses instal·lacions esportives, lúdiques i culturals cedides per al seu ús pel
municipi.
Una representació de joves valencians ha participat d’aquesta trobada per a
compartir metodologies de treball i experiències.

ANEM ON ESTAN ELS JOVES...
DIAGNÒSTIC EN INSTITUTS  Quart de Poblet 2014
540 beneficiaris directes enquestats
10 professors implicats, AMPA, Associació d’Alumnes
L'estudi pretén ser una imatge del que són els joves de Quart de Poblet. Aquets és el
tercer any que ho hem fet, tenim l'iniciativa de ferho de manera periòdica per a
valorar l'impacte dels projectes de participació juvenil al municipi. Ens sembla
important preguntar als joves, perquè des de Cases de Joventut treballem amb ells i
per a ells, i ens importa el que pensen.

TREBALL EN XARXA
TROBADA ASSOCIACIONS  2728 SETEMBRE 2015 Manises
120 participants
6 activistes voluntaris
20 entitats implicades
Trobada d’associacions: Existeix alternativa, la que construïm la majoria. Jornada per a
que directius i gestors d’entitats reflexionen sobre com actuar i treballar front a una
realitat canviant, i adaptar els nostres projectes amb infància, adolescents i joves i
ciutadania en general.

ESCOLA DE FORMACIÓ
290 persones formades
4 Cursos de Monitor/a Temps Lliure
5 Monogràfics de formació permanent
L'Escola de Cases és una entitat no lucrativa (ENL) creada des de la Federacio
Valenciana de Cases de Joventut i l'Associació Valenciana d'Esplais. Estem homologada
per l'IVAJ per impartir, des de l'any 1996, títols oficials d'animació juvenil. Oferim
cursos de monitor treballant de la mà dels municipis compromesos amb la participació
ciutadana, que tinguen ganes de confiar en les associacions juvenils per a la gestió
dels seus propis serveis juvenils. Formem joves amb instruments per a que siguen
bons educadors, bons animadors i bons ciutadans.

ACTIVISME DES DELS GRUPS ESTABLES LOCALS
ROL EN QUART 2527 JULIOL 2015 Quart de Poblet
300 joves participants
30 voluntaris i voluntàries
11 entitats col·laboradores
32 activitats, tornejos, exposicions...
Jornades de jocs de rol i societat a l’estiu. Una oportunitat per a compartir
l’aficció pels jocs de taula, de rol i estratègia i promoure un oci alternatiu entre
els joves.

JESTA 30 OCTUBRE 1 NOVEMBRE 2015 Quart de Poblet
1000 joves participants
45 voluntaris i voluntàries
32 entitats col·laboradores
31 activitats, tornejos, exposicions…
10 espais públics per acollir als assistents
Trobada de jocs d’estratègia i tauler imprescindible per als amants dels jocs de
taula, aquesta activitat està organtizada per activistes i voluntaris que estimen
els jocs, organitzada pel Grups Estable Jocs Quart de CJ L’Amagatall de Quart de
Poblet.

OTAKUART 2627 JULIOL 2015 Quart de Poblet
670 joves participants
17 voluntaris i voluntàries
14 entitats col·laboradores
28 activitats, tornejos, exposicions...
Reivindicació informal de la subcultura: còmic, videojocs, danse, jocs de taula,
televisió, cinema, esport i oci alternatiu. Activitat promoguda des del el 2005 pel
Grup Estable de Còmic de la Casa de Joventut L’Amagatall de Quart de Poblet,
persones compromeses amb l'oci alternatiu i la joventut.

HALLOWEEN 31 OCTUBRE 2014 Quart de Poblet, Benicàssim, Alqueries
550 joves participants
26 joves voluntaris i voluntàries
La Casa del Terror és una activitat cultural i artística que mitjançant el teatre i
l'ambientació d'espais, i amb un grup de 12 a 15 joves voluntaris per cada casa
de 14 a 18 anys s'organitza una vespradanit una actuació o performance al
voltant de la temàtica de Halloween.
S'organitzen grups de visitants entre la població general i fan passes. Els i les
voluntàries treballen durant el mes anterior en la preparació del muntatge i
l'organització de l'activitat.

QUÈ HEM ACONSEGUIT ENGUANY


Signatura d’un Conveni de col·laboració amb Movimiento contra la
Intolerància el 15 d’octubre de 2014. Junts, apostem per: l’eliminació de la
violència en la resolució de qualsevol conflicte, l’eradicació social de tota
manifestació d’intolerància, el rebuig a les ideologies totalitàries i el
desenvolupament cívic de la tolerància, la solidaritat i de la democràcia
participativa. D’ara endavant tindrem el recolzament de Movimiento contra la
Intolerancia en el nostre treball diari a les Cases de Joves federades. per
sensibilitzar als joves en la lluita contra el racisme, el feixisme i la intolerància.



Aposta per la Democràcia participativa i activem un nou canal amb APPGREE
un espai on els joves participen de la democràcia directa de les Cases de
Joventut.



El projecte Otakuart X, de la Casa Amagatall de Quart de Poblet, ha sigut
premiat a la tercera edició del premi Culturama a la innovació en Joventut.



Actualització dels sistema de quotes d’entitat membre per entre tots i totes
formar part del paraigües legal que ens ofereix la Federació.



Emissió dels 550 carnets de socis federats de Cases de Joventut, un carnet
amb el que crear sentiment de casa i obtindre descomptes i avantatges en les
activitats federatives.



Hem aconseguit tindre una web amb tota la informació de la Federació
actualitzada. www.lafederacio.org un espai on comunicar, on complir amb la
llei de transparència, on pujar els nostre banc de recursos i ferho accessible a
tots els joves.



Activació (v. BETA, en proves) del perfil online d’inscripció de socis/òcies
http:www.casesdejoves.org. En un futur permetrà agilitzar les inscripcions a
les nostres activitats i possibilitar a les CJ la gestió d’associades i la
comunicació amb els mateixos.



Reedició de la revista Escola de Democràcia, que esta accessible en la web i
fa un recorregut per la història dels moviments socials juvenils europeus i de
l’estat espanyol.

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

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.
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.

RESUM ECONÒMIC FEDERATIU 2014

TOTAL D'INGRESSOS
Quotes de socis i afiliats 3.010,00
Subvencions d'entitats públiques 51.078,84
Ingressos d'activitat econòmica 43.021,88
TOTAL 97.110,72 €

TOTAL DE DESPESES
Arrendaments, cànons i reparacions 4.482,54
Treball d’altres entitats 70.075,47
Assegurances, bancs i altres 1.082,68
Publicitat i propaganda 1.816,89
Suministres i altres serveis 24.885,91
TOTAL 102.389,31 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 2014
5.278,59 €

PATRIMONI NET 2014:
Remanent altres exercicis: 58.436,92€
Resultat exercici 2014: 5.278,59€
TOTAL FONS PROPIS: 53.158,33€

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE
Generalitat Valenciana
Ajuntament de Betxí
Ajuntament de les Alqueries
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Manises
Ajuntament d’Aielo de Malferit
Ajuntament de Mislata
Ajuntament d’Alaquàs
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Picassent
Ajuntament d’Alcàsser
Ajuntament d’Aldaia
Ajuntament de Xirivella
Diputació de Castelló
Diputació de València
Movimiento contra la Intolerancia
Fundació Horta Sud
Setem
Associació Impuls
Associació Cremant Muses
La Exprimidora
Export Betxí
Cartonajes la Plana
Escola de Cases
Fundació Movimiento Ciudadano
Fundació Novessendes
Casals de Joves de Catalunya
UGT Aragó
ADEA
AMPA IES Violant de Casalduch de Benicàssim
AMPA IES Riu Túria de Quart de Poblet
AART Associació d’Alumnes de l’IES Riu Túria de Quart de Poblet

