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PRESENTACIÓ ÍNDEX

Ens encarreguem de:

La formació de voluntaris/àries i 
animadors/es professionals.

L’assessorament i la gestió 
jurídica, econòmica i fiscal de 
les Cases de Joventut i Centres 
Juvenils.

La responsabilitat civil i 
assegurançes necessàries.

El desenvolupament de 
solucions informàtiques.

La mediació amb les 
administracions locals.

La confecció de materials 
educatius i de difusió de valors i 
campanyes.

El manteniment d’un banc de 
recursos compartit.

L’afavoriment del treball en 
xarxa, els espais de trobada i la 
visió internacionalitzadora.

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 madures i capaces per 
dirigir tots aquells serveis que ens 
afecten. És l’hora de passar del “jo 
t’ho faig” al “fem-ho conjuntament”.

La Federació de Cases de Joventut 
de la Comunitat Valenciana naix 
l’any 1994 i es dedica a coordinar 
accions territorials i serveis per a les 
associacions juvenils de la Comunitat 
sense distinció de que estiguen 
federades o no.

Els principals serveis que ofereix 
són les assessories legals, jurídiques 
i comptables, la contractació de 
serveis mancomunada i arbitratges 
associatius. Una de les fins principals 
de la Federació de Cases és la de 
generar materials divulgatius i 
educatius per al foment de l’educació 
en la participació i en valors a les 
diferents Cases de Joventut, i la 
realització d’estudis periòdics sobre 
joventut que servisquen de guia 
als municipis que volen fer unes 
bones polítiques juvenils, que donen 
resposta a les necessitats actuals de 
la joventut.

Front al model de gestió empresarial 
de les Cases de Joventut, o de 
la gestió directa d’aquestes per 
l’administració local i el personal 
municipal, la Federació de Cases fem 
possible la següent proposta: què 
siguen els i les joves del municipi els 
qui dirigisquen les Cases de Joventut. 
Mitjançant projectes de treball 
amb adolescents, i metodologia 
progressiva per a l’educació en la 
participació, la FVCJ dinamitzem 
socioculturalment l’entorn local per 
a què els i les joves s’associen i siguen 
els protagonistes del seu propi temps 
lliure. Treballem de la mà d’instituts 
de secundària, i d’ONGD’s del territori 
valencià.
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DADES 
BÀSIQUES 
DE L’ANY

La Federació 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.

Som un instrument al servei de 
les Cases de Joventut federades i 
fomentem el treball mancomunat 
entre elles, oferint-los tots aquells 
serveis que els enforteixen com a 
entitat ciutadana.

La Federació tenim un volum 
d’activitat important, que 
garanteix la nostra capacitat 
de gestió de serveis públics 
de forma conveniada amb les 
administracions. Amb un cos 
tècnic de 10 persones, és una 
organització dirigida per gent 
jove que opta als càrrecs del 
Secretariat i dirigeix l’entitat 
de manera democràtica. És la 
base social associativa la que 
defineix un model de gestió 
de serveis a la ciutadania que 
funciona, precisament perquè 
està gestionat per la pròpia 
ciutadania associada.

La Federació gestionem un 
important banc de voluntariat 
juvenil en tot el territori valencià, 
i garantim la seguretat, formació 
i legalitat de tots i totes les joves 
que es fan voluntariat.

1980 Venim d’époques 
de beneficiència 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 Ràdio Lluna

Es crea l’IVAJ

Constitució del Centre 
Juvenil Peña Joven

1990 Constitució dels Centres 
Juvenil Albatros, 
Proyecto Joven i 
Entretiempo

1991 Pla Valencià de la 
Joventut

Constitució Centre 
Juvenil Onda Joven

Creació de l’associació
Grups de Rock 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 Al Vent de 
Manises

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

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 Pais Valencià 
junten a milers de joves 
al Pren la teua Ciutat al 
llit del Túria

72 
activistes i animadores 

voluntàries

12
cases de Joventut 

locals

20
municipis on tenim 

presència

862
Joves federades

Casa nostra és casa vostra, 
si és que hi ha cases d’algú
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TROBADA DE FORMACIÓ I INTERCANVI 
DE CASES DE JOVENTUT 
Manises, 7 i 8 de maig 

50
Joves 

participants

7
activitats 

realitzades

8
animadors/es 
voluntaris/es

6
cases de Joventut 

implicades en 
l’organització

Dos jornades de formació i trobada de joves. Durant el matí, 
els grups d’adolescents van realitzar una formació per a 
responsables de centres juvenils que va servir per a millorar les 
seues tasques en les cases. Mentrestant, els grups de joves van 
reflexionar i treballar sobre la coordinació de les diferents Cases 
de Joventut per tal de continuar creixent i empoderant a la 
joventut.

La resta del dissabte es van organitzar diferents tallers a 
proposta dels i les adolescents en què es va comptar amb 
animadores i animadors experts que van donar eines per a 
reforçar el treball que ja es fa a les diferents cases. Els tallers 
eren de batucada, ball, improvisació teatral i cuina, quatre de 
les activitats més demandades pel col·lectiu adolescent.

TROBADES
DE JOVES

Les Cases de Joventut i centres 
juvenils són espais compromesos 
amb el foment de la participació 
juvenil. En elles tenen lloc les 
activitats què cobreixen l’oci 
(fonamentalment educatiu) dels i 
les joves que hi participen.

Les Cases tenen diferents nivells 
d’implicació, i cada jove troba 
lloc en allò que més se li adapta.
A les Cases de Joventut poden 
participar tots i totes les joves, 
siga quin siga el seu compromís i 
implicació. La seua estructura és 
oberta.

Tenen diversitat de grups 
estables: joves interessats en les 
més variades arts escèniques, 
ball, teatre, jocs de rol, en 
diferents esports, en disciplines 
musicals, en diferents sensibilitats 
com l’ecologia o el pacifisme. El 
rock, la solidaritat, els jocs de rol, 
la cuina ...
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ENTRECASES 
Torrellas, Saragossa, 1 al 15 juliol

14 
adolescents participants

11 
activistes de 9 pobles

6 
cases de Joventut implicades

15 
dies

53 
activitats realitzades

Campament urbà de treball conjunt de joves de 14 a 17 anys a 
Torrellas (Saragossa)

Volem reivindicar els nostres drets com a joves 
per a aconseguir un món on totes siguem iguals, 
independentment del sexe, color de pell, ideologia, 
orientació sexual, llengua, o lloc de procedència... 
Amb tot, volem canviar el nostre món i el de les 
generacions futures.

Extracte manifest de tancament de l’Entrecases 2016 Torrellas.

PRE-ENTRECASES 
Piles, 16 al 18 desembre

60 
adolescents 
participants 

10 
animadors/es 
voluntaris /es

9 
cases de Joventut

organitzadores

7 
activitats 

realitzades

Per als adolescents que s’inscriuen al centre juvenil és enriquidor 
retrobar-se amb els amics i amigues de les altres CJ. El Pre-
Entrecases Hivern 2016 és un cap de setmana per a joves de 12 a 
17 anys, activitats i treball conjunt de joves.



ACTIVITATS 
DE VALORS

CAMPANYA PERSONES REFUGIADES

2.500
 beneficiàries de 14 pobles

Campanya audiovisual, enganxines i pòsters, de recolzament 
a les persones migrants i refugiades conjunta de les Cases de 
Joventut federades.

CAMPANYA DE POBRESA ZERO

92 
Joves 

participants

8 
cases de Joventut 

organitzadores

2 
sessions 

realitzades 
per centre

materials editats: 
vídeo Joves contra 

la pobresa, no deixem 
ningú enrere! 

decàleg d’acció 
Juvenil dels obJectius 

del mil·leni

Ens unim a la campanya de Pobresa Zero No deixem ningú 
enrere! Exigim solucions basades en drets! 
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JOC SOLIDARI
(Quart de poblet)

412 
infants i Joves beneficiaris

39 
voluntaris i 
voluntàries

15 
entitats 

col·laboradores 
(6 centres educatius i 
aJuntaments) ongd’s, 

associacions

36 
activitats en 

centres educatius

1 
formació de 

voluntaris/àries

1 
vídeo 

de difusió

6 
proJectes 
recolzats

L’aportació solidària dels ajuntaments mitjançant el 0,7%, es 
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!
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REUNIONS, 
ASSEMBLEES I 
PLENARIS

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
18 d’abril

9 cases de Joventut presents

16 assistents representats de les cJ

2 animadors/es voluntàries

Assemblea per a la renovació dels càrrecs del secretariat i 
l’aprovació de les entitats i seus locals membres de l’entitat.

PLENARI TRIMESTRAL 
5 de desembre

6 cases de Joventut presents

12 assistents

2 animador/es voluntaris/es

L’equip d’animadors/es de la FVCJ comparteix les informacions 
importants i comuns a totes les seus (properes activitats, 
formacions, carnets), es fa una roda de coordinació en la que 
totes les CJ posen en comú la seua situació actual, les activitats 
del trimestre, i es planteja debat sobre alguns temes polèmics o 
d’especial rellevància als i les joves associades, entre d’altres.

ASSEMBLEA SETEMBRE 
24 de setembre

11 cases de Joventut presents

23 assistents representats de les cJ

5 animadors/es voluntàries

Oberta a la ciutadania associada en general, és un espai de 
trobada, de reflexió i treball conjunt, per activar el nou curs 
2016/17.
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ANEM ON 
ESTAN ELS I 
LES JOVES...

DIAGNÒSTICS DE PARTICIPACIÓ 
JUVENIL EN INSTITUTS
Les Alqueries, Betxí, Benicàssim, Vila-real, Almassora, 
Castelló, Onda, Quart de Poblet, Paiporta, La Pobla 
de Farnals i Vilamarxant 2016

6.332 beneficiaris/àries directes 
enQuestades

23 professors/es implicades

11 municipis 

9 infografies presentades

115 revistes publicades

Els tallers de prospectiva i els diagnòstics locals ens permeten 
fer una de les coses fonamentals per a treballar participació: fer 
un bon anàlisi de la realitat per conéixer el punt de partida.

08–09



TREBALL EN 
XARXA

ESCOLA DE FORMACIÓ

536 persones beneficiàries de la 
formació

9 animadores voluntàries

12 cursos de monitor d’activitats de 
temps lliure impartits

9 monogràfics impartits

L’Escola de Cases és un departament creat a l’empar de la 
Federació Valenciana de Cases de Joventut i l’Associació Esplais 
Valencians. Esta 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 persones joves amb instruments per a que 
siguen bones educadores, bones animadores i ciutadanes 
compromeses.

TROBADA ESCOLA DE CIUTADANIA 
Manises, 24 de setembre

Jornada per a responsables polítics, tècnics i tècniques 
municipals, directius i gestors d’entitats centrada en els 
contractes públics i els criteris de responsabilitat social. 
Comptarem amb el Director General de Responsabilitat Social 
de la Generalitat Valenciana.

TROBADA DE CASALS 
DE JOVES DE CATALUNYA 
29 d’octubre al 1 de novembre

3 voluntàries participants

Participació de la FVCJ en la Trobada de Casals Joves a 
Catalunya. Espai de trobada de joves amb diversos interessos 
i preocupacions per a programar estratègies d’actuació 
conjunta i referents als àmbits d’interés comuns.
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ACTIVISME 
DELS GRUPS 
ESTABLES 
I CENTRES 
JUVENILS

OTAKUART

870 Joves participants

23 voluntaris i voluntàries

17 entitats col·laboradores

34 activitats, torneJos, exposicions…

Reivindicació informal de la subcultura: còmic, videojocs, 
dansa, jocs de taula, televisió, cinema, esports i oci alternatiu. 
Activitat promoguda des del 2015 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.

CASES DEL TERROR

250 Joves participants

28 voluntaris i voluntàries 

7 cases de Joventut 
organitzadores

La Casa del Terror és una activitat cultural i artística que 
mitjançant el teatre i l’ambientació d’espais, i amb un grup 
de voluntàries per cada Casa de Joventut de 14 a 18 anys, 
s’organitza una vesprada-nit una actuació o performance al 
voltant de la temàtica de nit de misteri. Aquest any per consens 
entre els Centres Juvenils i les Cases de Joventut es va tractar la 
temàtica de l’energia nuclear i l’assetjament escolar.

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.
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DADES DE 
LES CASES DE 
JOVENTUT 
MEMBRES

Hi ha tres associacions juvenils 
que formen part de la FVCJ i 
dins d’aquestes hi ha projectes 
locals de Cases de Joventut on 
els i les joves són protagonistes 
del seu temps lliure i es treballen 
programes d’educació en la 
participació juvenil.

ASSOCIACIÓ 
DE CASES DE 
JOVENTUT DE 
CASTELLÓ

Total ingressos 

34.000€

Total despeses 

24.000€

benicàssim
(cJ la maranYa)

34 socis i sòcies
38 activitats

betxí (cJ l’espurna)

16 socis i sòcies
29 activitats

les alQueries (cJ sos)

43 socis i sòcies
34 activitats

almassora

7 socis i sòcies
14 activitats

ASSOCIACIÓ CASA 
DE JOVENTUT 
D’AIELO DE 
MALFERIT

Total ingressos 

1.500€

Total despesa 

1.500€
48 socis
39 activitats

ASSOCIACIÓ 
DE CASES DE 
JOVENTUT DE 
VALÈNCIA

Total ingressos 

1.695,75€

Total despeses 

998,20€

Quart de poblet 
(cJ cebollera)

20 socis i sòcies
33 activitats

Quart de poblet 
(cJ barranQuet)

73 socis i sòcies
31 activitats

Quart de poblet 
(cJ amagatall)

73 socis i sòcies
31 activitats 

vilamarxant

2 animadores voluntàries
17 socis i sòcies
70 activitats

paiporta

14 socis i sòcies
42 activitats

alaQuàs (cJ sauQala)

1 animadora voluntària
15 socis i sòcies
14 activitats

mislata

1 animadora voluntària
12 socis i sòcies
3 activitats
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BONES 
PRÀCTIQUES: 
EXPERIÈNCIES 
DE TREBALL 
COMUNITARI I 
APS

ADAPTACIÓ DEL MODEL EUROPEU 
D’OCI EDUCATIU 

Presentació a la I Trobada d’Oci Educatiu: Reunits amb altres 
valors del IVAJ 14 i 15 d’abril de l’experiència de treball amb 
adolescents en centres juvenils, i en les adaptacions d’aquest 
model europeu de gestió d’espais d’oci pels propis joves 
a la pecularietat de la realitat valenciana i espanyola. Es 
detalla, una mica la part de la metodologia especifica amb 
adolescents, per treballar hàbits de participació i educació 
en valors, així com la integració del voluntariat amb xiquets i 
xiquetes dins del projecte de centre juvenil.

TUTORIA ENTRE IGUALS 
(benicàssim i almassora)

8 Joves voluntaris i voluntàries

57 beneficiaris i beneficiàries directes

El projecte tracta de joves ajudant a altres joves. Un grup 
d’alumnes que acompanya a altres alumnes amb necessitats 
d’atenció a l’estudi. El programa està dirigit específicament 
a estudiants amb necessitats educatives, que requereixen 
suport educatiu personalitzat, i que a més a més per qüestions 
econòmiques no poden fer front a classes privades. Els objectius 
primordials del projecte són garantir que els i les alumnes 
provinents de famílies amb escassos recursos econòmics 
tinguen accés d’igual manera que altres a rebre suport i 
ajuda per resoldre les seues dificultats acadèmiques, i per 
desenvolupar i apropiar-se de les ferramentes necessàries per 
a la seua vida, tant acadèmica, com social i laboral. Aquest 
suport educatiu el realitzen altres joves que s’impliquen en 
el projecte acompanyats per el o la animadora professional 
de FVCJ. El TEI es realitza en tot moment coordinat amb les 
AMPA’s i professorat del IES. Al 2016 el projecte s’ha realitzat a 
Almassora i Benicàssim.



OCI NOCTURN (Quart de Nit)

8 Joves voluntaris i voluntàries

383 Joves assistents

37 activitats

Quart de Nit és un projecte d’oci nocturn alternatiu amb joves 
i adolescents aplicat al municipi de Quart de Poblet des de 
l’any 2006 i que cerca promocionar alternatives d’oci per als i 
les joves en caps de setmana que oferisquen oportunitats per 
a participar en activitats lúdiques, esportives, culturals i socials 
que es dirigeixen a evitar, reduir o substituir la implicació dels 
i les joves en activitats poc saludables. Des de 2015, Quart de 
Nit es desenvolupat per la Federació de Cases de Joventut. 
És un programa dirigit a joves, fet per joves i amb els joves, és 
a dir, són ells i elles. A més, aquesta iniciativa compta amb les 
associacions, entitats, centres educatius i recursos del municipi 
per a formar part de la seua marxa. L’entrada d’un nou equip 
que actua baix la metodologia i ideari de FVCJ, amb una nova 
perspectiva centrada en la importància de la participació de 
la població juvenil en els esdeveniments del seu poble és l’eix 
conductor del projecte.

ES CREA ACJV

A gener de 2016 les juntes directives de les associacions de 
Sauqala, Cebollera i Barraquet rubricaren oficialment els 
estatuts de la nova associació provincial de Cases de Joventut 
de València, en la que s’aglutinaran les diferents associacions 
juvenils, grups estables, Cases de Joventut i casals de la 
província que vulguen formar part per afrontar els nous reptes 
legals.

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT 
ENGUANY
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EL SECRETARIAT DE FVCJ ESTA 
FORMAT PER

PRESIDENTA
Cristina Martínez García (ACJV)

VICEPRESIDENT
Noel Tomás Benítez (ACJCS)

SECRETARIA
Anabel Vega Carrillo (ACJV)

TRESORER
Sergio Villa Rodríguez (ACJV)

VOCALS
Enrique Andrés Egea (ACJA)
Dinger Hermosos Castañeda (ACJV)

EL TREBALL AMB LES 
ADMINISTRACIONS

Treballem de la mà de les administracions què trien 
el camí de la gestió cívica o ciutadana de certs 
serveis que requereixen, per altra banda, ser dirigits 
per aquells que estan més pròxims al problema que 
intenten resoldre.

Per subsidiarietat, les organitzacions juvenils són les 
que saben millor com han de ser els programes de 
joventut. 

AMB EL SUPORT
I LA COL·LABORACIÓ DE

RESUM ECONÒMIC 2016

TOTAL D’INGRESSOS

Subvencions i convenis: 84.919,11€

Ingressos d’activitat econòmica: 117.299,67€

TOTAL 202.218,75€

TOTAL DE DESPESES

Activitats i programes: 55.454,33€

Personal: 139.859,65€

Arrendaments i cànons:  1.104,96€

Assegurances, bancs i altres: 2.324,33€

Publicitat i propaganda: 2.975,94€

Altres serveis: 138,42€

Impost Societats: 2.426,27€

TOTAL: 204.283,90€
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Generalitat Valenciana
Diputació de Castelló
Diputació de València
Ajuntament de Betxí
Ajuntament de Benicàssim
Ajuntament d’Almassora
Ajuntament de Torreblanca
Ajuntament de Vilanova 
d’Alcolea
Ajuntament de Quart de 
Poblet
Ajuntament de Manises
Ajuntament de Vilamarxant
Ajuntament de Paiporta
Ajuntament d’Aielo de 
Malferit
Ajuntament d’Alaquàs
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Picassent
Ajuntament de La Pobla de 
Farnals
Ajuntament d’Alcàsser
Ajuntament d’Aldaia
Movimiento contra la 
Intolerancia
LAMBDA
Federació d’Ajuda al Poble 
Saharaui
Fundació Horta Sud
Setem - Comunitat 
Valenciana
Associació Impuls
Associació Cremant Muses
La Rabera Eclèctica

La Exprimidora
Esperanto*Cat
Cartonajes la Plana
Escola de Cases
Fundació Movimiento 
Ciudadano
Fundació Novessendes CV
Casals de Joves de 
Catalunya
Ateneo Laico Stanbrook de 
Saragossa
ADEA
AMPA IES Violant de 
Casalduch de Benicàssim
AMPA IES Riu Túria de Quart 
de Poblet
FADES Federació 
d’Associacions d’Estudiants
AART Associació d’Alumnes 
de l’IES Riu Túria de Quart 
de Poblet
ADATAU Associació 
d’Alumnes de Betxí
AAB Associació d’Alumnes 
de Benicàssim



Col·labora:


