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PRESENTACIÓ
La Federació Valenciana de Cases de Joventut naix l’any 1994 i es dedica a coordinar
accions territorials i serveis per a les associacions juvenils del territori valencià sense
distinció de si estan 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 finalitats
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 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: que siga la joventut del municipi qui dirigisca 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 perquè la joventut s’associe i siga la protagonista del seu propi temps
lliure. Treballem de la mà d’instituts de secundària, i d’ONGD valencianes.
Ens encarreguem de:
-

La formació de voluntariat 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 assegurances 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 una 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 de la resta, pel bé comú. Ens veiem
amb maduresa i capacitat per dirigir tots aquells serveis que ens afecten. És l’hora
de passar del “jo t’ho faig” al “fem-ho conjuntament”.
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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 les enforteixen com a
entitats ciutadanes.
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 13 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 mateixa ciutadania associada..
La Federació gestionem un important banc de voluntariat juvenil en tot el territori
valencià, i garantim la seguretat, formació i legalitat de totes les persones joves que
es fan voluntàries. .

72

12

29

837

ANIMADORS/ES
VOLUNTÀRIES

Cases de
Joventut locals

municipis on
tenim presència

persones joves
federades

“Casa nostra és casa vostra, si és que hi ha cases
d’algú”
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FIL
HISTÒRIC

1980

1985

1986

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

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

Constitució del
Centre Juvenil Peña
Joven

Revista Impherdivle

1990

1991

1992

1993

Constitució dels
Centres Juvenils
Albatros, Proyecto
Joven i Entretiempo

Pla Valencià de la
Joventut

Constitució de
la Federació de
Centres Juvenils de
Manises

Creació de l’escola
d’animació Trajecte
Associats

Constitució Centre
Juvenil Onda Joven
Creació de
l’associació Grups de
Rock Manises

Constitució Centre
Excursionista
Sargantana

Constitució Centre
Juvenil ACM

1994

1995

1996

1997

Constitució de les
Cases de Joventut
Nau i Al Vent de
Manises

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

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

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

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
Valenciana de Cases
de Joventut amb
Quart de Poblet,
Polinyà, etc.
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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 que cobreixen l’oci
(fonamentalment educatiu) de la joventut que hi participa.
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 totes les persones joves, siga
quin siga el seu compromís i implicació. La seua estructura és oberta.
Tenen diversitat de grups estables: joves interessades 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, la cuina, etc.

TROBADA DE FORMACIÓ I INTERCANVI DE CASES DE JOVENTUT — FENT CASA.
Manises, 29 i 30 d’abril

35

joves
participants

8

ANIMADORS/ES
VOLUNTÀRIES

6

Cases de
Joventut
implicades en
l’organització

7

activitats
realitzades

Durant la jornada de formació els grups d’adolescents van millorar els seus protocols
de responsables en Centres Juvenils per a augmentar l’eficàcia a l’hora de treballar i
organitzar millor les tasques i les activitats.
En els diferents tallers es va crear un espai de trobada, d’intercanvi d’idees i de
formació per a continuar millorant i empoderant la joventut.
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ENTRECASES
Torrellas (Saragossa), del 30 de juny al 14 juliol

20

adolescents

5

activistes de
4 pobles

6

cases
implicades

15

41

dies

activitats

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

“Durant la nostra estada a Torrellas 17, les cases
de joventut del País Valencià, juntament amb
les associacions d’Aragó, hem conviscut durant
2 setmanes i hem treballat diversos valors
de reivindicació i lluita a favor del LGTB+, del
feminisme i en contra de les injustícies socials.
Tots estos valors els hem treballat conjuntament
basant-nos en el respecte, la cooperació i la
igualtat en diferents activitats ludodidàctiques”.
Extracte del Manifest de tancament realitzat el 13 de juliol de 2017 a Torrellas.

PRE-ENTRECASES
Alborache, 16 i 17 de desembre

40

joves
participants

10

ANIMADORS/ES
VOLUNTÀRIES

6

Cases de
Joventut
organitzadores

5

activitats
realitzades

Per a la joventut que s’inscriu al Centre Juvenil és enriquidor retrobar-se amb les
amistats de les altres Cases de Joventut. El Pre-Entrecases Hivern 2017 és un cap de
setmana per a joves de 12 a 17 anys, basat en treball conjunt de joves.
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ACTIVITATS DE VALORS
DIA DE LA PAU
En col·laboració amb la Federació d’Associacions d’Estudiants (FADES), realitzem
aquesta activitat per celebrar el dia escolar de la No Violència i la Pau, el 30 de
gener. Aquest any sota el hashtag #nohihapausi hem fet la intervenció als centres
educatius de Les Alqueries, Almassora, Benicàssim, Betxí, Paiporta, Quart de Poblet
i Vilamarxant.

CAMPANYA DE POBRESA ZERO
La promotora de l’activitat va ser la CJ d’Almassora, que sota el lema Joves contra
la pobresa, no deixem ningú enrere!, ens vam unir a la campanya de Pobresa Zero
No deixem ningú enrere! Exigim solucions basades en drets! A l’activitat van poder
revisar el decàleg d’acció juvenil dels Objectius del Mil·leni.

JOC SOLIDARI

362

10

21

20

1

5

infants i joves

activitats en centres
educatius

persones
voluntàries

formació de
voluntariat

entitats
col·laboradores (14
ONGD, associacions,
6 centres educatius i
ajuntament)

mesos de preparació

L’aportació solidària dels ajuntaments mitjançant el 0’7% és gestionada per grups
de persones voluntàries que organitzen un joc de conscienciació en solidaritat en
el qual cada punt equival a ajuda solidària. Una manera de rendibilitzar socialment
l’aportació al 0’7%, i més!
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DIA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓ I EL COMERÇ JUST

12

persones activistes
voluntàries

85

participants

8

entitats
participants

Des del grup de solidaritat de l’Associació de Cases de Joventut de Castelló, el 20 de
maig de 2017 vam celebrar el Dia Internacional de la Cooperació i el Comerç Just,
amb una gimcana educativa i de sensibilització dins de la Fira de Comerç Just a
Castelló, organitzada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Les Cases de Joventut de Quart de Poblet organitzen junt amb la Regidoria de
Joventut i la d’Igualtat de Quart de Poblet, unes jornades de Violetes al Carrer, per
sensibilitzar i conscienciar en la prevenció i eradicació de la violència masclista.
Més de 30 adolescents i joves van formar part dels diferents esdeveniments on es va
reflexionar sobre l’amor romàntic, les relacions tòxiques, mites i tòpics sobre l’amor,
estereotips de parelles, recursos i serveis per acudir en cas de ser víctima de violència
masclista.
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REUNIONS, ASSEMBLEES I PLENARIS
ASSEMBLEA SETEMBRE
30 de setembre

6

Cases de Joventut
presents

12

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 2017/18.

PLENARI TRIMESTRAL
6 de març i 5 de juny

6

cases presents

12

assistents

2

ANIMADORS/ES
VOLUNTÀRIES

L’equip d’animadors/es de la FVCJ comparteix les informacions importants i
comunes a totes les seus (properes activitats, formacions, carnets, etc.), es fa una
roda de coordinació en la qual 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 per a la joventut associada, entre d’altres.
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COMPTEM AMB LA JOVENTUT
1000 YOUNG FOR INCLUSION!

1.078 20
persones
beneficiàries
directes

professionals
de l’educació

160

8

joves
participants en
les jornades

persones
REPRESENTANTS
polítiques

49
aules

7

municipis
(Torreblanca,
Betxí,
Benicàssim,
Almassora,
Borriana, Quart
de Poblet i
Vilamarxant)

7

TÈCNICS I
TÈCNIQUES
MUNICIPALS I
AUTONÒMIQUES

Projecte emmarcat dins de l’Acció Clau 3 del programa Erasmus+. El diàleg
estructurat es va realitzar el 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2017 a Almassora (Castelló).
Abans d’arribar a les Jornades 1000 young for inclusion! es van realitzar unes reunions
prèvies i sessions de treball amb els municipis participants per enriquir el debat que
es duria a terme a la trobada.
Les intervencions es realitzaven als centres educatius on s’ha treballat des de les
necessitats de la joventut amb tècniques de prospectiva per democratitzar la presa
de decisions. Aquestes intervencions ens van permetre configurar el grup participant
a les jornades i obrir temes de debat que durant la trobada es van poder treballar.
Totes les conclusions es poden consultar a: http://dialegs.lafederacio.org
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TREBALL EN XARXA
TROBADA D’ASSOCIACIONS COMARCALS HORTA SUD
27 de maig
Participació de la FVCJ a la Trobada d’Associacions Comarcals de l’Horta Sud de
València organitzada per la Fundació Horta Sud. Espai de trobada amb 28 entitats
de tota la comarca per donar a conéixer els projectes i teixir xarxa.

TROBADA ESCOLA DE CIUTADANIA
30 de setembre
Jornada per coordinar accions conjuntes entre les entitats que treballem en xarxa
de manera contínua. Durant la jornada “Noves estratègies de creixement” es fa un
treball de prospectiva sobre les necessitats dels moviments socials.

ESCOLA DE FORMACIÓ

366

9

12

3

persones beneficiàries
de la formació

cursos de Monitor/a
d’Activitats de Temps
Lliure impartits

ANIMADORS/ES
VOLUNTÀRIES

28

PROFESSIONALS
AL CLAUSTRE DEL
PROFESSORAT

monogràfics
realitzats

L’Escola de Cases és un departament creat a l’empar de la Federació Valenciana de
Cases de Joventut i l’Associació Valenciana de Cases de Joventut. Està homologada
per l’IVAJ per impartir, des de l’any 1996, títols oficials d’animació juvenil. Oferim cursos
de monitor/a, 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 perquè
siguen bones educadores, bones animadores i ciutadanes compromeses.
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ACTIVISME DELS GRUPS ESTABLES
I CENTRES JUVENILS
JOBEM, I JORNADA DE JOCS DE TAULA I ESTRATÈGIA

230

joves participants

16

persones voluntàries

14

activitats, tornejos,
exposicions, etc.

Jornada de jocs de taula i estratègia promoguda pel grup estable Humanos y Casas
a Benicàssim durant el cap de setmana del 4 i 5 de març. Dins de la jornada es va
poder gaudir d’activitats de rol en directe, demostracions de jocs i ludoteca oberta.

PREN LA TEUA CIUTAT

6

Cases de Joventut
implicades

Aquesta activitat, organitzada per la joventut de l’Associació de Cases de Joventut
de València el 22 i 23 d’abril, va generar un punt de trobada entre les persones joves
majors de 18 anys que composen les Cases de Joventut. Durant els dos dies es van
realitzar diferents activitats com tallers de feminisme, batucada, circ social o teatre
fòrum. Tot el cap de setmana va estar dinamitzat i organitzat per la joventut de les
Cases, donant també visibilitat a la metodologia i a les eines utilitzades en aquestes.
Aquest espai, dedicat a compartir punts de vista i experiències, va treballar en la
cohesió entre els diferents grups de joves que realitzen activitats a les Cases de
Joventut. A més a més, ha ajudat a establir línies d’actuació comunes per als pròxims
mesos, així com a crear sinergies no solament entre els diferents grups sinó també
entre Cases de Joventut i altres associacions afins.
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GRUP FINALISTA AL 1r CONCURS DE CURTMETRATGES SOBRE IGUALTAT DE
L’INSTITUT DE RECERQUES CIENTÍFIQUES I ECOLÒGIQUES
Les persones integrants de la Casa de Joventut de Vilamarxant van rebre a
Salamanca el seu premi com a finalistes del certamen. El grup de teatre, compost
per 10 joves, va viatjar a Salamanca del 12 al 14 de maig per a rebre el primer
reconeixement de la seua activitat en l’àmbit nacional, com a finalista del I
Concurs de Curtmetratges sobre Igualtat, que concedeix l’Institut de Recerques
Científiques i Ecològiques (INICE), en col·laboració amb el Consell de Joventut de
Castella i Lleó.

CASES DEL TERROR

820

joves participants

35
persones voluntàries

6

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 persones voluntàries per cada casa de 14 a
18 anys, consisteix a una vesprada-nit amb una actuació o performance al voltant
de la temàtica de nit de misteri.
S’organitzen grups de visitants entre la població general i es fan passes. Les
persones voluntàries treballen durant el mes anterior en la preparació del muntatge
i l’organització de l’activitat.

QUART DE NIT
Oci nocturn alternatiu
Quart de Nit és una acció d’oci nocturn alternatiu amb joves i adolescents
desenvolupat al municipi de Quart de Poblet des de l’any 2006 i que cerca
promocionar alternatives d’oci per a la joventut en caps de setmana. S’ofereixen
oportunitats per a participar en activitats solidàries, lúdiques, esportives, culturals
i socials que es dirigeixen a evitar, reduir o substituir la implicació en activitats poc
saludables.
És un programa dirigit a joves, fet per joves i amb joves que durant 2017 ha comptat
amb 11 sessions. A més a més, aquesta iniciativa compta amb les associacions,
entitats, centres educatius i recursos del municipi per a formar part de la seua marxa
amb la perspectiva centrada en la importància de la participació de la població
juvenil en els esdeveniments del seu poble.

14—15

DADES DE LES CASES DE JOVENTUT
MEMBRES
Hi ha tres associacions juvenils que formen part de la FVCJ i dins d’estes hi ha
projectes locals de Cases de Joventut on la joventut és protagonista del seu temps
lliure i es treballen programes d’educació en la participació juvenil.

ASSOCIACIÓ DE CASES DE
JOVENTUT DE CASTELLÓ

QUART DE POBLET (CJ
BARRANQUET)

Total ingressos 27.900€

65 persones sòcies
60 activitats

Total despeses 24.400€
BENICÀSSIM (CJ LA MARANYA)
34 persones sòcies
24 activitats
BETXÍ (CJ L’ESPURNA)
16 persones sòcies
14 activitats
ALQUERIES
64 persones sòcies
24 activitats

QUART DE POBLET (CJ AMAGATALL)
12 persones sòcies
16 activitats
VILAMARXANT
11 persones sòcies
42 activitats
ALAQUÀS
12 persones sòcies
3 activitats

ALMASSORA

ASSOCIACIÓ CASA DE JOVENTUT
D’AIELO DE MALFERIT

52 persones sòcies
45 activitats

24.000€ total ingressos

TORREBLANCA

25.270€ total despesa

16 persones sòcies
26 activitats
ASSOCIACIÓ DE CASES DE
JOVENTUT DE VALÈNCIA
Total ingressos 5.103€
Total despeses 4.972€
QUART DE POBLET (CJ CEBOLLERA)
12 persones sòcies
27 activitats

AIELO DE MALFERIT
23 persones sòcies
29 activitats
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EL SECRETARIAT DE FVCJ ESTÀ
FORMAT PER:
(a data 27 de març de 2018)
PRESIDENT
Noel Tomás Benítez (ACJCS)
SECRETÀRIA
Eva María Abellán Martínez (ACJV)
TRESORER
Héctor Sánchez Bou (ACJCS)
VOCAL
Andrea Castelló Albiñana (ACJA)

RESUM ECONÒMIC 2017
TOTAL D’INGRESSOS:
Subvencions
Convenis
Ingressos d’activitat econòmica

TOTAL DE DESPESES
Activitat i programes
Personal
Arrendaments i cànons

285.553’79€
92.794’84€
111.112’13€
81.646’82€

262.473’03€
52.527’10€
16.5230’17€
109’68€

Serveis de professionals independents i activitats subcontractades

24.691’41€

Assegurances

2.332’38€

Bancs
Publicitat i propaganda
Altres
Impost Societats

166’44€
9.254’20€
468’06€
7.693’59€
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EL TREBALL AMB LES
ADMINISTRACIONS
Treballem de la mà de les administracions que trien el camí de la gestió cívica o
ciutadana de certs serveis que requereixen, per altra banda, ser dirigits per aquelles
persones que estan més pròximes 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
Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló, Diputació de València, IVAJ,
Universistat Jaume I de Castelló, Ajuntaments de Betxí, Benicàssim, Almassora,
Torreblanca, Quart de Poblet, Manises, Vilamarxant, Aielo de Malferit, Alaquàs,
Xirivella, Silla, Picassent, Alcàsser, Llíria, Vilamarxant, Paterna, Mislata i Torreblanca,
Movimiento contra la Intolerancia, Federació d’Ajuda al Poble Saharaui, Fundació
Horta Sud, Setem - Comunitat Valenciana, Associació Impuls, Associació Cremant
Muses, La Rabera Eclèctica, L’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,ADATAUAssociació d’Alumnes de Betxí,AABAssociació d’Alumnes de Benicàssim.

C/ José Luís Lazkanoiturburu Korkostegi, 14
46940 Manises — València
www.lafederacio.org — info@lafederacio.org
Telèfon 961 144 415

