Estratègia de futur jove
7 i 8 de novembre 2018

7 i 8 de novembre de 2018
Alberg Juvenil La Marina. Camí del Campament, 31. 03724 Moraira-Teulada (La Marina Alta)
«L’EVJ contindrà mesures concretes per a facilitar l’emancipació dels i les joves, tant a nivell
de formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com
d’habitatge i mobilitat...»
LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut
Ens esperen cinc anys d’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), un futur il·lusionant i difícil. Hem
preparat un inFòrum centrat en l’EVJ, que es posa en marxa amb el substantiu de la participació, la
vostra i la de tots els sectors que intervenen en les polítiques de joventut. És per això que hem previst
un espai obert, on vosaltres ho fareu tot.
També hem preparat uns tallers pràctics amb propostes concretes sobre el treball en xarxes, la igualtat
i la inclusió. I unes píndoles concentrades sobre temes vigents, alguns de clàssics i altres de molt nous.
I com que va de bo, en l’inFòrum d’enguany podreu fruir d’una exposició que reflecteix els valors de
la pilota valenciana i d’una altra sobre consum responsable..., i també d’altres coses interessants i
esperem que profitoses.

Programa
Dimecres 7
10.00 Recepció de participants
11.00 Benvinguda i presentació
Alberto Ibáñez Mezquita, secretari autonòmic d’inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat
11.15 Conferència inaugural: L’Estratègia Valenciana de Joventut
Pep Montes, expert en polítiques de joventut
12.15 Presentació d’El Pla de municipalització de les polítiques de joventut
Alberto Ibáñez Mezquita, secretari autonòmic d’inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat
Jesús Martí Nadal, director general de l’Institut Valencià de la Joventut
Col·loqui
13.45 Presentació de l’Observatori Valencià de Joventut
Adolfo Carnero Peón, IVAJ
14.00 Preparació de l’Espai obert: Com treballar l’EVJ des del meu àmbit
Cada participant farà una proposta per escrit d’un tema a treballar. Es formaran grups de treball
per afinitat de temes
14.30 Dinar
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16.00 Tallers (caldrà elegir-ne un)
• Tractament no sexista de la informació: claus i fonaments
Llenguatge i imatge no sexista. Vides inclusives. Impacte de gènere en el treball juvenil.
Janis Piñana Fernández, tècnica d’igualtat
• Màscares i identitats virtuals
Prevenció de les relacions desiguals i l’assetjament.
Culturama
• Escola de youtubers
Aplicació de Youtube per a treballar continguts de caràcter social.
Carlos López Cerezuela, d’Associació Ciutadania i Nova Societat en Xarxa
• Selfie. Les teues fotos parlen de tu
Publicar imatges en les xarxes socials de forma segura i conscient.
Klara Ríos Calabria, d’Aprender a volar
• Noves masculinitats igualitàries
Els homes davant del canvi en les dones.
Joan Sanfelix Albelda, sociòleg i doctor en estudis de gènere
18.30 Pausa
19.00 Continuació de l’Espai obert: Com treballar l’EVJ des del meu àmbit
Treball per grups i conclusions
21.00 Sopar
22.00 Websèrie guanyadora del premi Websèrie Jove
23.30 Ressopó de productes locals

Dijous 8
08.00 Desdejuni
09.00 Píndoles informatives. Europa
• Discover EU. Núria Rivero, IVAJ
• Cos Europeu de Solidaritat. Macarena Bataller, IVAJ
• Presentació de la nova Carta Europea d’Informació Juvenil i de les pròximes activitats d’ERYICA.
Ángeles Cuenca, IVAJ
09.45 Píndoles informatives. Recursos per a entitats locals
• Programes d’ocupació juvenil EMPUJU i EMCUJU. Isabel Llácer, IVAJ
• Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Serafí Huertas, CEACV
• Pilota valenciana. Sebastiá Giner
• Campanya de drets laborals
10.30 Presentació de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
10.45 Pausa
11.15 Presentació del projecte Erasmus+ Centres juvenils. Consell Valencià de la Joventut
12.00 Sessió plenària de tancament. Tr3s Social. Emma Luque.
13.30 Avaluació
14.00 Cloenda
14.30 Dinar
Més informació: inforum@gva.es

