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MEMÒRIA	D’ACTIVITATS	2016	
	

• Tot	l'any.	Pertinença	al	Consell	Rector	de	l'IVAJ.	Assistència	a	les	reunions	i	preparació	de	les	

mateixes.	

• Tot	 l'any.	 Participació	 en	 les	 reunions	 d'elaboració	 de	 l'esborrany	 de	 la	 Llei	 de	 Polítiques	

Integrals	de	Joventut	de	la	CV,	amb	l'IVAJ	i	el	CJCV.	

• Tot	 l'any.	 Difusió	 a	 les	 xarxes	 socials	 d’informació	 i	 campanyes	 del	 CJCV,	 CJE	 i	 l'IVAJ	 en	

matèria	de	joventut	i	polítiques	de	joventut,	i	d’altres	notícies	al	respecte.	

• Twitter:	988	seguidors,	del	27/10/2010	a	11/02/2017.	

• Facebook:	 395	 me	 gusta	 a	 11/02/2017.	 Del	 6/02/2015	 al	 06/02/2016:	 237	 me	 gusta;	 de	

06/02/2016	a		06/02/2017:	390	me	gusta.	

	

• De	gener	a	abril.	 	 Participació	en	 les	 reunions	de	preparació	 i	 organització	de	 la	 I	 Trobada	

d’Oci	Educatiu,	de	l’IVAJ.	

• De	gener	a	agost.	Grup	de	treball	sobre	la	Llei	de	Polítiques	Integrals	de	Joventut	de	la	CV.	

• 29	de	gener.	primera	reunió	oficial	de	la	nova	Junta	Directiva	de	la	APJCV	amb	Jesús	Martí,	

Secretari	General	del	IVAJ.	

• 4	 de	 febrer.	 Participació	 a	 la	 taula	 redona	 sobre	 “Els	 estudis	 sobre	 joventut”	 dins	 el	 cicle	

“Tema	Jove:	Debats	a	la	Nau.	Generació	Jove”	

• 5	de	febrer.	Reunió	amb	Isabel	García	Sánchez,	Diputada	de	Joventut,	Igualtat	i	Esports,	de	la		

• Diputació	de	València	per	a	presentar	l’associació	i	considerar	possibles	col·laboracions.	

• 12	de	febrer.	Nota	de	premsa	“L’APJCV	davant	l’anunci	d’una	nova	Llei	de	Joventut	per	part	

del	Consell”	

• 20	 i	21	de	 febrer.	Assistència	a	 les	 jornades	“Transforma”	organitzades	per	 la	Regidoria	de	

Joventut	de	l'Ajuntament	de	València,	convidades	pel	Consell	de	Joventut	de	València.	

• Signatura	 del	 conveni	 de	 col·laboració	 en	 la	 4ª	 edició	 de	 el	 “Premi	 Culturama	 d'Innovació	

Social	en	Joventut”.	

• 10	de	març.	Assistència	a	l’homenatge	a	Gonzalo	Montiel,	a	la	Universitat	de	València.	

• 22	de	març	al	25	d’abril.	Realització	de	l’enquesta	sobre	prioritats	 i	organització	de	l’APJCV	

2016,	dirigida	a	les	persones	associades.	

• 14	 i	 15	d'abril.	 Assistència	 a	 la	 I	 Trobada	d’Oci	 Educatiu	 de	 la	 CV,	 “Ens	 reunim	amb	altres	

valors”,	organitzada	per	l'IVAJ.	Signatura	de	la	Declaració.	
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• 17	d'abril.	assistència	a	la	Assemblea	General	Ordinària	del	CJCV,	a	València.	

• 16	 de	 juny.	 Assistència	 a	 la	 presentació	 de	 "Juvenopedia.	 Mapeo	 de	 las	 Juventudes	

Iberoamericanas",	a	València	

• 9	 de	 juliol.	 Reunió	 de	 treball	 sobre	 la	 Llei	 de	 Polítiques	 Integrals	 de	 Joventut	 de	 la	 CV	 i	

Assemblea	General	Ordinària	de	l'APJCV,	a	València.	

• 27	 de	 juliol.	Nota	 de	 premsa	 “La	 l'APJCV	 rechaza	 la	 creación	 de	 una	 plaza	 de	 “Técnico	 de	

Juventud	y	Deportes”	en	el	Ayuntamiento	de	Crevillent”	

• 5	 d'agost.	 Presentació	 per	 registre	 de	 les	 esmenes	 de	 l’associació	 a	 la	 Llei	 de	 Polítiques	

Integrals	de	Joventut	de	la	CV.	

• Setembre.	difusió	de	les	esmenes	de	l’associació	a	la	Llei	de	Polítiques	Integrals	de	Joventut	

de	la	CV.	

• Setembre.	Participació	com	a	jurat	de	la	4ª	edició	de	el	“Premi	Culturama	d'Innovació	Social	

en	Joventut”.	

• 30	 de	 setembre.	 Signatura	 del	 manifest	 “Per	 un	 finançament	 just	 per	 a	 la	 Comunitat	

Valenciana”	al	Palau	de	la	Generalitat	Valenciana.			

• 5	 d'octubre.	 Assistència	 al	 lliurament	 de	 premis	 de	 la	 4ª	 edició	 de	 el	 “Premi	 Culturama	

d'Innovació	Social	en	Joventut”.	

• 16	 i	 17	de	novembre.	 participació	 a	 l’InFòrum	de	 l’IVAJ	 2016,	 a	 Benicàssim.	Organització	 i	

impartició	del	taller	“El	perfil	professional	de	joventut”	

• Reunions	de	treball	per	a	la	signatura	d'un	conveni	entre	la	APJCV	i	l'IVAJ.	

• Desembre:	 Contacte	 amb	 els	 grups	 parlamentaris	 a	 les	 Corts	 Valencianes	 per	 mantindre	

reunions	amb	ells	 i	defensar	 les	esmenes	de	 l’associació	a	 la	 Llei	de	Polítiques	 Integrals	de	

Joventut	de	la	CV.	


